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Sammanfattning 
Bakgrund: Depression är en vanligt förekommande psykisk sjukdom i Sverige som drabbar 

många barn. Föräldrar till barn med depression kan uppleva belastningar i vardagen på grund 

av barnets psykiska ohälsa. Barn och föräldrar kan söka stöd hos BUP. Syfte: Syftet med stu-

dien är att förstå hur socionomer på BUP:s öppenvårdsavdelningar i Örebro bemöter föräldrar, 

till barn som behandlas för depression, vid föräldrastödjande insatser. Metod: Studiens empiri 

har samlats in genom fem semi-strukturerade intervjuer med socionomer vars arbete innehåller 

föräldrastödjande insatser. Materialet har sedan analyserats genom hermeneutiskt inspirerad 

tolkning samt med hjälp av teorier och teoretiska begrepp: stigma, interaktion, relationsteori 

och empowerment. Resultat: De stödinsatser som erbjuds föräldrar är: psykoedukation, indi-

viduellt och gruppbaserat föräldrastöd samt anknytningsbaserad familjeterapi. Ett profession-

ellt bemötande för socionomerna innebär: att validera, vara lyhörda och visa förståelse, samt 

vara förberedda, inneha ett konfrontativt förhållningssätt och vara motiverande genom upp-

muntran. De utmaningar som kan finnas handlar om: känslor av otillräcklighet och osäkerhet, 

hanterandet av föräldrars höga förväntningar, oengagemang eller egna svårigheter, samarbets-

svårigheter mellan föräldrar samt hög arbetsbelastning. Slutsats: Eftersom föräldrar till barn 

med depression kan ha olika behov beskriver socionomerna att de bemöter föräldrarna indivi-

duellt med ett professionellt förhållningssätt. Det professionella bemötandet kan bidra till ett 

alliansskapande som är viktigt för förändringsprocessen. 

 

 

Nyckelord: föräldrastöd, professionellt bemötande, utmaningar, depression, stigma, interakt-

ion, relationer, empowerment. 
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Abstract 
Background: Depression is a common mental disorder in Sweden and affect many children. 

Parents of children with depression may experience strains in their everyday life due to their 

child’s mental illness. Families can seek support at BUP. Aim: The aim of this study is to 

understand how social workers, working within the child psychiatry in Örebro, Sweden, re-

sponds to parents of children being treated for depression and who are participating in parental 

support. Method: Five semistructured interviews were conducted with social workers whose 

work contains parental support. The material have been analyzed using a hermeneutic inspired 

interpretation along with theories and concepts of stigma, interaction, relational theory and em-

powerment. Result: Different parental supports are offered: psycho-education, individual and 

group support and attachment based family therapy. The social workers define professional 

approach as: to validate, being sensitive and show understanding. The importance of being pre-

pared, being able to hold a confrontational approach and motivate through encouragement. The 

challenges social workers encounter in their work are: feelings of insufficiency and insecurity, 

handling parents high expectations, parents who are uninvolved, parents with own mental health 

problems, cooperation difficulties between parents and lastly high workload and lack of time. 

Conclusion: The wellbeing of parents of children with depression varies and social workers 

describes that they may have to meet the parents as unique and individual persons with a pro-

fessional approach. The approach can contribute to an alliance, which is important for the pro-

cess of change.   

 

 

Keywords: parental support, professional approach, challenges, depression, stigma, interac-

tion, relations, empowerment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 
Denna kandidatuppsats i socialt arbete är skriven vid Örebro universitet under hösten 2016. Det 

har varit ett intressant, roligt och intensivt arbete. För att genomföra studien har vi varit bero-

ende av ett flertal personer vilka vi önskar uttrycka vår tacksamhet till. 

 

Vi vill tacka samtliga socionomer vi intervjuat, som generöst delat med sig av sin tid och sina 

erfarenheter kring området bemötande av föräldrar inom den barnpsykiatriska vården i Örebro. 

Ni har berikat oss med mycket kunskap och insikter genom era berättelser. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Britt-Louise Toresson-Blohm för den vägledning, upp-

muntran och de kreativa idéer du givit oss under vår skrivprocess.  

 

 

 

Amelie Forslund & Evelina Elgh 

December 2016 
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1. Inledning 
Depression är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och beräkningar finns att ungefär 25 

procent av landets kvinnor och 15 procent av landets män någon gång kommer att få en be-

handlingskrävande depression (Socialstyrelsen, 2010b). Av de svenskar som får depression in-

kluderas även barn, det vill säga individer upp till 17 år. Enligt Socialstyrelsen (2013) var det 

år 2013, 17 638 flickor (1,89 %) och 27 953 pojkar (2,87 %) som sökte om specialiserad öp-

penvård för psykisk ohälsa, varvid bland annat depression inkluderas. En depression varierar i 

grad och kan uttryckas i form av olika symtom, varvid nedstämdhet, trötthet, koncentrations-

svårigheter, känslor av värdelöshet och självmordstankar är vanliga sådana bland både barn och 

vuxna (Socialstyrelsen, 2010a). En depression kan även leda till begränsningar i individens 

vardagsliv och till synes enkla sysslor kan upplevas som svåra (Socialstyrelsen, 2010b). Livs-

kvaliteten hos en person med depression kan således ses vara försämrad i flera avseenden. 

 

För ett barn kan en depression leda till konsekvenser såsom försämrade prestationer i skolan 

och ha en negativ inverkan på familje- och vänskapsrelationer (McCarthy, J. Downes & A. 

Sherman, 2008). Det kan vara svårt för ett barn eller tonåring att inse att dessa konsekvenser 

kan bero på depressionen (Draucker, 2005b). Det är därmed av vikt att barnet får hjälp av, i 

första hand, vägledande och stödjande föräldrar (Draucker, 2005a). Samtidigt är det vanligt att 

föräldrar till barn med depression upplever belastningar i vardagslivet på grund av sin omhän-

dertagande roll. Exempelvis kan det röra sig om att föräldrar upplever att de, utöver att vara 

föräldrar, också behöver vara vårdare till barnet. (Östman et al., 2005). Belastningarna kan på-

verka föräldrarnas eget mående i form av psykisk ohälsa, eller genom en begränsad autonomi i 

vardagen. Exempelvis kan föräldrarna få mindre tid för egna fritidsaktiviteter och socialt um-

gänge (Östman & Larsson, 2000; Östman, Wallsten & Kjellin, 2005). Föräldrarna kan också, 

liksom barnet med depression, uppleva stigma, vilket bland annat kan innebära en känsla av 

utpekande och utanförskap. Dels på grund av känslan av ett misslyckande i föräldrarollen, och 

dels på grund av stigmatiseringen som kan finnas i att som förälder behöva hjälp och stöd, något 

som i sin tur kan ses som en bekräftelse på ett misslyckande som förälder (Falk, 2001). 

 

Barn- och ungdomar som söker vård för svårare depressiva symptom kan, tillsammans med 

sina föräldrar, vända sig till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP (Socialstyrelsen, 2010b). I mö-

tet med BUP ska familjen bemötas utifrån ett familjeperspektiv, vilket innebär att socionomen 

ser till barnets problematik utifrån ett familjesammanhang, och inte enbart ur ett individper-

spektiv (Lundqvist, 2011). Föräldrarna kan erbjudas stöd utifrån barnets psykiska mående, vil-

ket sker genom frivilliga insatser. Om föräldrarna väljer att tacka nej till stödet kan det skapa 

en utmaning för socionomen i arbetet att motivera föräldrarna (Socialstyrelsen, 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2015) kan det vara svårare att nå exempelvis de föräldrar som är arbetslösa 

eller själva har någon form av psykisk ohälsa. En annan svårighet kan vara att föräldrar upplever 

skamkänslor inför att vara hjälpbehövande, något som kan bero på den stigmatisering som 

nämndes inledningsvis. Föräldrar som väljer bort det erbjudna stödet kan ses som problematiskt 

utifrån barnets perspektiv, eftersom föräldrastödet syftar till att hjälpa föräldrar utvecklas samt 

tillgodose barnets behov vid psykisk ohälsa (a.a.). 

 

Aviram (2002) förklarar att socionomens professionella roll inom den psykiatriska vården bland 

annat består av att balansera sjukvårdens dominerande biologiska perspektiv med det sociala 

perspektivet. Specifikt kan det innebära att vara rådgivare till patienter och deras närstående, 

skydda barn och samordna vården med andra professioner inom organisationen och andra sam-

hällsorgan. Socionomen har en fördel utifrån dennes multidisciplinära kunskaper vilket gör att 

uppgifter såsom ovannämnda men också i fråga om resurser är passande för socialarbetare inom 

psykiatrin. Dessutom kan socionomen vara lämplig att ansvara för att möta föräldrars behov i 
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form av information, tekniker att hantera psykisk ohälsa inom familjen, mobilisering av sam-

hällsresurser samt stöd i föräldrars strävan att hjälpa en familjemedlem. Det genom den kun-

skapsbas om individ, familj och miljö som socionomen innehar (a.a.). Något som kan väcka 

intresse utifrån ovanstående är hur socionomen arbetar i mötet med föräldrar och vad som är 

viktigt att ta hänsyn till i mötet.  

 

1.1. Syfte  

Syftet med studien är att söka förståelse för hur socionomer på BUP:s öppenvårdsavdelningar 

i Örebro bemöter föräldrar, till barn som behandlas för depression, på ett professionellt sätt vid 

föräldrastödjande insatser.  

 

1.2. Frågeställningar  

 Hur beskriver socionomer det stöd de kan bistå föräldrar med, som har barn med de-

pression? 

 Vad är centralt i det professionella bemötandet och hur arbetar socionomerna för att 

föräldrar ska medverka i föräldrastödjande insatser?   

 Vilka svårigheter och/eller utmaningar kan uppstå i mötet? 

 

 

2. Begreppsdefinitioner 
Inledningsvis förklaras relevanta begrepp, depression och föräldrastöd, vilka är centrala för för-

ståelse av innehållet i studien. Begreppen tas även upp under rubriken tidigare forskning.  

 

2.1. Depression 

Enligt diagnossystemen DSM-IV och ICD-10 tillhör depression kategorin förstämnings-

syndrom och för att få en diagnos krävs det att personen har fem av nio symptom, vilka antingen 

är emotionella, kognitiva eller somatiska (BUP, 2015). Dessa symptom kan bestå av trötthet, 

nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, svårigheter kring sömn och aptit, viktminskning/-ök-

ning, känslor av värdelöshet och självmordstankar (Socialstyrelsen, 2010a). Riskfaktorer vid 

depression kan vara att barnet/tonåringen under längre tid upplevt stress eller ett trauma. Vidare 

kan det vara faktorer hos föräldrarna som orsakat depressionen, exempelvis finns ett ökat sam-

band hos föräldrar med psykisk sjukdom eller missbruk. Att relationen till föräldrarna är sämre 

innebär också en riskfaktor. Slutligen kan bristande miljö i skolan/fritid orsaka depressionen, 

exempelvis på sådant är mobbning eller trakasserier (BUP, 2015).  

 

2.2. Föräldrastöd 

Föräldrastöd kan ses som ett samlingsbegrepp för insatser riktat till föräldrar för att de ska få 

hjälp att tillgodose sina barns behov. Det finns tre nivåer av föräldrastöd; universellt, selektivt 

och indikerat. Det universella stödet riktas till alla föräldrar och kan exempelvis vara utformat 

som föräldramöten på skolor, information inom mödra- och barnhälsovården samt i gruppen på 

internet. Det selektiva stödet är till för föräldrar vars barn anses vara i riskzoner och kan inne-

fatta deltagande i utbildningar och stödprogram av olika slag. Det indikerade stödet avses fa-

miljer med definierad problematik och kan innebära individuella samtal med en professionell 

(Socialstyrelsen, 2015). Vidare kan föräldrastöd delas upp efter vårdbehov hos barnet. Det vill 

säga stöd vid exempelvis graviditet och födsel från mödravården eller stöd då barnet har ett 

fysiskt och/eller psykiskt vårdbehov från specialistsjukvård såsom habilitering och barn- och 

ungdomspsykiatri (a.a.). “Ett stort antal forskningsstudier visar att evidensbaserade föräldra-

stödsprogram ger påvisbara effekter på föräldrarnas förmåga att tolka och hantera barns signaler 

och reaktioner” (Regeringskansliet, 2009, s. 18). I föreliggande studie vilar fokus på det indi-

kerade föräldrastödet.  
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3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen bidrar till förståelse för socionomers professionella bemötande av för-

äldrar och har delats in i tre underrubriker: depressionens inverkan på familjen, föräldrastöd 

och professionellt bemötande. Depressionens inverkan kan ge en djupare förståelse av på vilket 

sätt psykisk ohälsa kan komma att påverka familjen i form av belastningar samt vikten av god 

kontakt med vården. Under rubriken föräldrastöd ges en beskrivning av olika slags hjälp och 

stöd föräldrar kan få i samhället i förhållande till sina barns behov. Bemötande kan ge en upp-

fattning av anhörigas erfarenheter av professionellas bemötande inom psykiatrisk vård.  

 

3.1. Depressionens inverkan på familjen 

3.1.1. Olika typer av belastningar som kan drabba familjen 

Familjer kan drabbas av både individuell och kollektiv belastning när ett barn i familjen drabbas 

av en depression. Enligt en svensk longitudinell studie (Östman et al., 2005), baserad på 455 

intervjuer med närstående till patienter inom psykiatrisk vård, är anhöriga som lever i samma 

hushåll som den deprimerade i riskzon att främst drabbas. Föräldrar/ensamstående föräldrar 

samt syskon kan således ses som mer belastade än andra anhöriga. Östman och Larsson (2000) 

har studerat anhörigas subjektiva och objektiva påfrestningar som kan uppstå på grund av att 

en person i familjen drabbats av psykisk ohälsa. Den mest påtagliga subjektiva bördan handlade 

om att anhöriga upplevde problem med den egna psykiska hälsan och den mest påtagliga ob-

jektiva handlade om att personen fick minskad fritid (a.a.). Konsekvenser i form av minskad 

fritid kan främst ses drabba de anhöriga vilka har barn med känslomässiga diagnoser som ex-

empelvis depression (Östman et al., 2005). Samtliga av dessa svårigheter uppvisas även i andra 

studier vars syfte har varit att studera hur den psykiska ohälsan påverkar familjen (Östman, 

2004; Östman et al., 2005; Östman & Kjellin, 2002). Utöver dessa inverkningar tog även Öst-

man och Larsson (2000) upp andra hinder och besvär som de anhöriga kunde uppleva. Bland 

annat uttryckte ungefär 46 % av deltagarna en oro kring att personen med depression skulle 

begå självmord, 28 % kände sig isolerade utan möjlighet till eget umgänge, 21 % var tvungna 

att avsluta sitt arbete och 16 % var rädda för att bli utsatta för fysiskt våld av den vars psykiska 

hälsa var försämrad. Att dessa problem är vanliga och förekommer hos anhöriga till personer 

som drabbats av psykisk ohälsa stärks även i andra studier (Östman, 2004; Östman et al., 2005; 

Östman & Kjellin 2002). 

 

Eftersom familjer som sörjer för barn med affektiva diagnoser kan erfara större belastning gäl-

lande sin fritid blir det särskilt intressant att titta närmare på det belastningsområdet. Området 

kan kopplas till begreppet stigma eftersom att föräldrarnas minskade fritid kan tänkas leda till 

bland annat mindre sociala aktiviteter och minskat umgänge med vänner. Resultatet i en ame-

rikansk studie påvisar att en av de mest individuella belastningarna som kunde drabba familjen 

var bland annat stigma (Angold, Messer, Stangl & Farmer, 1998). Stigma är något som flera av 

de andra studierna som används i det föreliggande arbetet tar upp. För att ta ett exempel visar 

en kvalitativ studie, där forskaren har intervjuat anhöriga till personer med psykisk ohälsa, att 

vissa av intervjupersonerna hade vänner som tog avstånd på grund av att de inte ville associeras 

med den stigmatisering som förknippades med den psykiska sjukdomen/diagnosen. Avstånds-

tagandet ledde sedan till en känsla av isolering hos de anhöriga (Champlin, 2009). I Champlins 

(2009) slutsatser trycker hon på vikten av att vården måste bygga bättre relationer med de för-

äldrar som tar hand om sina barn med psykisk ohälsa, för att föräldrarna ska få en känsla av 

samhörighet och minskad upplevelse av isolering. 

 

3.1.2. Vikten av att som förälder ha god kontakt med vården 

Föräldrar till barn med psykisk ohälsa kan även uppleva en oförmåga kring att handskas med 

barnets diagnos och kan i skedet av mötet med professionella ses behöva stöd i vardagen med 
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det (Farmer, Burns, Angold & Costello, 1997). Att få information tidigt är avgörande för att 

familjen inledningsvis ska förstå situationen och för att undvika förvirring kring barnet (Gavois, 

Paulsson & Fridlund, 2006). Vissa föräldrar kan sörja för att sitt barn har förändrats och blir 

hjälpbehövande på ett helt annat sätt. Det kan ta lång tid till att familjemedlemmarna har nått 

en acceptans, vilket kan tära på deras välmående, eftersom familjen måste vara stödjande i si-

tuationer de känner att de egentligen inte orkar (Champlin, 2009). Det är viktigt att föräldrar till 

barn med depression eller annan psykisk ohälsa har god kontakt med vården. I en svensk studie 

av Gavois et al. (2006) beskrivs att familjer som har fortsatt kontakt med vården återhämtar sig 

från kriser och lär sig hantera situationen bättre än familjer som inte har fortsatt kontakt. Vidare 

minskar även stressen för dessa familjer. 

 

Att en förälder till ett barn med depression befinner sig i riskzon för att utveckla ett sämre 

mående är utifrån ovan granskade studier förståeligt. Barn, vars föräldrar mår dåligt, har enklare 

för att utveckla eller upprätthålla psykisk ohälsa i jämförelse med barn till välmående föräldrar 

(Garber, Ciesla, McCauley, Diamond & Schloredt, 2011). Samma studie lyfter olika förkla-

ringar kring varför det är såhär. En förklaring är att både föräldrar och barn influerar och in-

flueras av den omkringliggande miljön, det vill säga påverkar varandra. En annan anledning 

kan vara att en tredje faktor påverkar både förälder och barn, exempelvis att familjen har erfarit 

en traumatisk händelse. För att öka familjens förutsättning att hantera olika typer av svårigheter 

lyfter samma studie flera rekommendationer: för det första är det till fördel att olika samhälls-

organ, som exempelvis skola och sjukvård, erbjuder föräldrar information om att barnets må-

ende påverkas av förälderns mående och att en förälder som mår bättre bidrar till ett bättre 

mående och utveckling hos sitt barn. För det andra uppmanar studien om att utbilda/informera 

föräldrarna om tillgängliga behandlingar för att förbättra deras psykiska hälsa. Om föräldrarna 

mår dåligt kan det nämligen förhindra barnets behandling (a.a.). 

 

3.2. Studier om föräldrastöd 

3.2.1. Befintliga föräldrastödsinsatser 

Föräldrastöd kan innebära insatser, i grupp eller individuellt, där föräldrar får utbildning eller 

stöd i sitt föräldraskap av professionella. Insatserna kan ha fokus på bland annat: kompetens-

höjning för att förbättra föräldraskap, strategier för att bemöta och hantera barnet, självhjälp för 

att öka föräldrars egenmakt (empowerment) eller utbildning för att förstå känslo- och/eller be-

teendemässiga problem. Begreppet empowerment förklaras under teoriavsnittet. Målet med 

samtliga insatser är att ge stöd i de svårigheter föräldrar upplever i förhållande till barnets behov 

samt uppmuntra till engagemang i barnets problematik och behandling (Hunter Romanelli, 

Hoagwood, Kaplan, Kemp, Hartman, Trupin, Soto, Pecora, LaBarrie och Jensen, 2009). Det 

eftersom studier påvisar att föräldraengagemang är gynnande för barnets intresse att ta till sig 

den erbjudna vården (a.a.). En annan variant av föräldrastöd är den då föräldrar själva söker 

information och stöd via internet. Att föräldrar använder internet för att få stöd handlar inte bara 

om informationssökande menar Plantin och Daneback (2009), utan även för att interagera med 

andra föräldrar och få rådgivning av andra med liknande erfarenheter (a.a.). 

 

3.2.2. Hur fungerar stödet? 

Rådgivning från professionella har i Gavois et al. (2006) studie visat sig verksamt genom posi-

tiv respons från föräldrar, medan Johanssons, Andersheds och Anderzen-Carlssons (2013) och 

Östmans och Kjellins (2002) studier visar på motsatsen. Den positiva och negativa responsen 

på stöd presenteras nedan. Gavois et al. (2006) beskriver att rådgivning, både individuellt och i 

grupp, kan bidra till föräldrars känsla av att själva kunna hantera situationen. Det genom att 

föräldrarna får kunskap om psykisk ohälsa, som kan leda till en förståelse för barnets mående 
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samt ett underlättande i familjens interaktioner i helhet. Föräldrar i studien berättar att förståel-

sen och de förbättrade interaktioner gjort att de känner sig mer självständiga i sina roller som 

föräldrar och i familjesituationen. En av föräldrarna beskriver stödet genom kunskap såhär: ”To 

be able to speak to the psychologist or the doctor, to get support from that, and that they tell 

you that it is not only your child that is ill … is very important. There I experienced support and 

in the family education that we had”. (a.a., s. 106). När en familj befinner sig i en sådan kris 

kan således kunskap om psykisk ohälsa spela en viktig roll. 

 

Vidare skildrar Gavois et al. (2006) vikten av den stödjande funktionen. Föräldrarna i studien 

förmedlar att de upplevde en lättnad under familjesamtalen i grupp, där de fick möjlighet att 

dela med sig av egna upplevelser och erfarenheter samt höra om andras som befann sig i lik-

nande situation. De professionella agerar samtalsledare samt delar med sig av kunskaper om 

metoder för att hantera och bemöta människor med psykisk ohälsa på ett passande sätt, vilket 

föräldrarna i studien uppskattar. Vid individuella samtal får familjemedlemmar möjlighet att 

berätta om sina reaktioner i förhållande till den psykiska ohälsan inom familjen. Den profess-

ionella bidrar med förståelse för deras situation samt alternativa förklaringar på reaktionerna, 

vilket föräldrarna anger som ett bra professionellt stöd (a.a.). Enligt ovanstående kan det således 

vara information i form av kunskap om psykisk ohälsa, visad empati samt hjälp att skapa för-

ståelse som är verksamma faktorer för en fungerande föräldrastödsinsats. 

 

Den negativa responsen enligt Johansson et al (2013) presenteras i följande stycke. I studien 

framkommer att föräldrar saknar tillräcklig information om psykisk ohälsa, barnets vårdplan 

samt tydliga riktlinjer och verktyg för att stödja och hjälpa sitt barn. Föräldrarna förmedlar att 

de istället sökt kunskap på egen hand, vilket visat sig svårt eftersom de inte fått tydlig inform-

ation om barnets diagnos (a.a.). Angående professionella som stödjande funktion anger föräld-

rar att de som anhöriga fått stöd från människor i deras privata nätverk snarare än från profess-

ionella som arbetar inom psykiatrin (Östman & Kjellin, 2002).  

 

Utöver de traditionella insatserna förekommer som tidigare nämnt även internetbaserat föräld-

rastöd, vilket kan ha både för- och nackdelar. Både Stjernswärd, Östman och Löwgren (2011) 

samt Plantin och Daneback (2009) betonar tillgången och tillgängligheten som en verksam fak-

tor och förklaring till att många använder internet för att söka information och stöd. Stjernswärd 

et al. (2011) beskriver en kostnadseffektiv aspekt, där fler kan få hjälp utan att kostnaden ökar 

eftersom föräldrar informerar och stödjer varandra. Plantin och Daneback (2009) menar även 

att en fördel kan vara att föräldrarna som önskar att vara anonyma får möjlighet till det (a.a.). 

Andra saker som kan vara gynnande med internetbaserat stöd är bland annat möjligheten att 

förmedla och ventilera känslor och tankar, skapa kontakter och gemenskap med andra föräldrar 

i liknande situationer och därigenom minska social isolering, utbyta råd och erfarenheter och 

därmed stödja varandra, minska stigma genom en öppen dialog och ärlighet (Stjernswärd et al. 

2011). Det kan dock finnas hinder för att använda internet som stöd, exempelvis att inte ha 

någon datorvana eller tillgång till dator, eller svårigheter att uttrycka sig i skrift. Dessutom bör 

föräldrar vara observanta på risken att råka ut för falska identiteter och historier samt att bli 

exponerade för allmänheten (a.a.). Trots dessa hinder och risker visar studier att allt fler använ-

der internet i syfte att finna information och stöd. Enligt Plantin och Daneback (2009) har yr-

kesverksamma uppmuntrats att finnas tillgängliga online för att bidra med information och föra 

diskussioner om psykisk ohälsa och föräldraskap (a.a.). 
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3.2.3. Förslag på utformning av föräldrastöd 

Hunter Romanelli et al. (2009) samt Nowak, Broberg och Starke (2013) diskuterar förslag på 

hur föräldrastödjande insatser bör vara utformade och hur de kan förbättras för att vara verk-

samma. Insatser i form av föräldrastödsprogram bör vara icke-stigmatiserande, forskningsba-

serade, flexibla, kostnadseffektiva och tidigt erbjudna för att sannolikt vara mer effektiva, fram-

gångsrika och ha en positiv inverkan på föräldrarnas egna mående och upplevelse av stöd. Med 

flexibla menas att de är anpassade i tid och plats för att möta föräldrars behov och därmed 

möjliggöra deras medverkan (Hunter Romanelli et al., 2009). Vidare bör professionella ha fo-

kus på att hitta bättre och mer effektiva sätt att hjälpa föräldrar till information och medverkan 

i insatser, där olika språk, etniciteter och religioner bör beaktas i utformningen av informationen 

(Nowak et al., 2013). Det kan exempelvis göras genom att nå ut till föräldrar över internet, som 

beskrivet i stycket ovan. Dessutom kan professionella enligt Nowak et al. (2013) stödja genom 

samordning, för att föräldrar ska få möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter och 

råd. Slutligen kan förbättrad kommunikation mellan professionella och föräldrar vara en ut-

gångspunkt för, inte bara föräldrarnas mående utan även kvaliteten på och föräldrarnas uppfatt-

ning av stödet (a.a.). 

 

3.3. Professionellt bemötande 

3.3.1. Tillgänglighet och tillit till professionella 

Familjer som använder den psykiatriska vården kan ses ingå i en komplex interaktionsprocess 

innefattande den deprimerade, familjen och vårdgivarna, en interaktionsprocess som måste vara 

fungerande (Draucker, 2005b). Det är av betydelse att professionella inom vården är tillgäng-

liga för föräldrarna (Widmark, Sandahl, Piuva & Bergman, 2013) och att en medvetenhet finns 

om att mötet med familjen har en påverkan på hur familjen fortsättningsvis kommer att uppleva 

vården (a.a.). För att skapa en god relation krävs tillit och upprätthållen kontakt. Det krävs också 

att professionella lyssnar till familjens erfarenheter samt eventuella belastningar (Gavois et al. 

2006). Tillit gentemot den professionella kan bland annat skapas när denne svarar eller åter-

kommer till föräldrarna inom rimlig tid (Widmark et al., 2013). Likaså är det viktigt att pro-

fessionella inom vården frågar familjen kring deras mående och vilka belastningar de upplever 

(Johansson et al., 2013; Widmark, et al., 2013). Att professionella är närvarande kan ge en sorts 

försäkran till familjen när de upplever rädsla eller förvirring (Gavois et al., 2006). 

 

3.3.2. Vikten av ett fungerande samarbete 

Föräldrar kan se sig själva som värdefulla informanter angående barnet, och kan anse att det är 

viktigt att professionella lyssnar på dem för att få ytterligare perspektiv på barnets mående (Jo-

hansson et al., 2013). När föräldrar inte inkluderas i vården kan en känsla av värdelöshet och 

maktlöshet uppstå över att inte ha möjlighet att influera barnets vård. Vidare upplever många 

föräldrar sig ifrågasatta och missförstådda av de professionella (a.a.). I en studie av Nowak et 

al. (2013) beskriver forskarna betydelsen av interaktionen mellan professionella och föräldrar. 

De menar att det är av betydelse för kvaliteten av vården att interaktionen är god och det kan 

även påverka föräldrarnas mående samt upplevelse av en fungerande vård. Familjer kan upp-

leva mer stress om föräldrarna utesluts från vården för att stödet påverkar familjen som helhet 

(Gavois et al., 2006). I en svensk studie ansåg samtliga föräldrar att det var viktigt med konti-

nuitet gällande barnets vård, det vill säga stabil kontakt med endast en professionell. Det ef-

tersom erfarenheterna kring att träffa flera olika hindrade skapandet av en bra relation. Konti-

nuiteten berörde även önskan om att träffa den professionelle regelbundet, för att förhindra att 

barnets mående försämras (Johansson et al., 2013). I en annan svensk studie framkommer att 

familjemedlemmar som har fortsatt kontakt med vården lättare återhämtar sig från kriser och 

klarar av att hantera situationen bättre än de som inte fortsätter att ha regelbunden kontakt (Ga-

vois et al., 2006). 
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Föräldrar kan uppleva brister i samarbetet med vården och andra myndigheter. Bland annat kan 

uppföljningsmöten upplevas som ineffektiva eller att de professionella misslyckas med att se 

barnet ur ett holistiskt perspektiv, det vill säga ha en helhetssyn som även inkluderar familjen. 

Dock upplever flera föräldrar att samarbetet även kan leda till positiva effekter gällande avlast-

ning samtidigt som barnets välmående ökar (Johansson et al., 2013). I en annan studie betonar 

föräldrarna vikten av ett fungerande samarbete mellan olika professionella aktörer för att un-

derlätta för dem i föräldrarollen. Flera berättar dock att samarbetet fungerar mindre bra och att 

föräldern själv är tvungen att till stor del samordna kommunikationen mellan de olika aktörerna. 

Vidare beskriver föräldrarna sig inneha två roller: dels förälder, dels koordinator (Widmark et 

al., 2013). 

 

3.3.3. Kompetens hos professionella 

Enligt en studie av Johansson et al. (2013) upplever föräldrar inkompetens hos professionella 

genom att dessa inte alltid lever upp till kraven för att arbeta med deras barn. De upplever så 

kallat slarv (exempelvis informerades inte föräldrarna om inställda möten) och vissa av de pro-

fessionella sågs som oengagerade och icke-vaksamma inför barnets nuvarande hälsostatus. 

Samtliga problem ledde till att föräldrarna fick ta ett större ansvar för barnets mående. I en 

annan studie upplevde vissa föräldrar olikheter mellan professionerna, där vissa ansågs profess-

ionella och andra inte. De föräldrar som såg den professionelle som kompetent upplevde trygg-

het och minskad förvirring (Widmark et al., 2013). Föräldrar kan uppleva brister i bemötandet 

genom att inte bemötas med respekt, att den professionelle inte lyssnar till förälderns/barnets 

åsikter samt att den professionelle talar illa om föräldrarna inför barnen samt beskyllde föräld-

rarna för barnets mående (Johansson et al., 2013). Föräldrar vill känna en öppenhet gentemot 

den professionelle, det vill säga att föräldern upplever en möjlighet att berätta ärligt om grunden 

till hjälpsökandet, att kunna säga till om de tycker att vården inte fungerar för deras barn samt 

att de känner att de kan kommentera om den professionelle inte agerar korrekt (Widmark et al., 

2013). Det är viktigt att den professionelle kan relatera till och förstå individen med psykisk 

ohälsa (Lindgren, Söderberg & Skär, 2015; Draucker, 2005b). Vidare är det viktigt med en god 

relation samt att den professionelle uppmanar till egenmakt (det vill säga möjlighet att själv 

hantera situationer) och är hoppfull (Lindgren et al., 2015). 

 

En amerikansk studie, vars syfte var att undersöka fallgropar inom den psykiatriska vården, 

beskriver att ungdomar har en misstro gentemot professionella i form av att de tror att de skall 

ses som ”galna” (Draucker, 2005b). Vidare tror flera tonåringar att den professionelle är helt 

oförstående eller inte har något intresse, att denne inte kan sätta sig in i tonåringens känslor, 

tankar eller erfarenheter. Många tonåringar och deras familjer berättar att de håller tillbaka in-

formation på grund av sin misstro till den psykiatriska vården. Det finns även en oro kring att 

professionella ska avslöja information kring tonåringen till oberörda eller att de skulle använda 

deras berättelser emot dem. Vissa av dessa tonåringar hade erfarit situationer då den profess-

ionelle delgivit viss information till föräldern utan tonåringens godkännande eller vetskap (a.a.). 

Gällande själva bemötandet vill tonåringar generellt inte bli bemötta som barn, utan det ska 

finnas en medvetenhet om att de delvis kan ta hand om sig själva. Vikten ligger i att den pro-

fessionelle bemöter tonåringen utan att använda makt och att se tonåringen som en unik person 

(Lindgren et al., 2015) För att kunna uttrycka sina känslor krävs det att tonåringen känner tillit 

till den professionelle och att den professionelle har en ytterligare förståelse för den målgrupp 

som hen möter (a.a.). 
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3.3.4. Informerade föräldrar leder till egenmakt 

Att få information tidigt om den pågående situationen är av vikt för att familjen ska kunna 

hantera det som händer kring personen med psykisk ohälsa (Gavois et al., 2006). Familjen kan 

genom ökad kunskap ses stärkas genom egenmakt att själva kunna hantera situationer. Vidare 

påvisar studien att information och planering underlättar för familjens belastningar och var-

dagsliv, det kan skapa stabilitet och säkerhet. Det kan även underlätta för familjen genom att 

delvis flytta ansvaret från familjen till vården (a.a.). Föräldrarna förväntar sig även få inform-

ation om behandlingsalternativ, de professionellas olika roller samt information kring inställda 

möten. Dock upplevdes brister gällande dessa aspekter (Widmark et al., 2013). Om tidig in-

formation uteblir kan familjen uppleva förvirring och oro kring ovetskapen om vad som kom-

mer att hända med individen med psykisk ohälsa (Gavois et al., 2006). Samtidigt behöver in-

formationen till föräldrar till barn med psykisk ohälsa utvecklas. Förutom att informera om 

barnets diagnos önskas informationen också innehålla hur deras barn kommer att påverkas av 

diagnosen samt hur familjen och dess vardag kan komma att påverkas av barnets mående (No-

wak et al., 2013).  

 

 

4. Tolkningsram 
Då syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socionomerna på BUP bemöter föräldrar 

till barn med depression på ett professionellt sätt har följande teorier och begrepp valts ut för 

att användas som en del i den teoretiska ramen. Inledningsvis presenteras begreppet stigma, hur 

stigma kan förstås i relation till psykisk ohälsa samt hur familjen i sin tur kan drabbas av det. 

Vidare kommer interaktion att beskrivas ur olika aspekter och slutligen förklaras relationsteori, 

empowerment samt hur socionomen kan använda empowerment som förhållningssätt i arbetet. 

Samtliga teorier och teoretiska begrepp har valt utifrån relevans för studiens syfte. Begreppen 

och teorierna kan ses bidra till en fördjupad förståelse för socionomernas berättelser.  

 

4.1. Stigma 

Att vara stigmatiserad kan innebära att en person avviker från allmänhetens förväntningar, det 

vill säga anses onormal (Goffman, 2014). Utifrån att en person betraktas som onormal förklarar 

Goffman (2014) att de normala diskriminerar de stigmatiserade genom att skapa ideologier som 

förklarar varför den onormale avviker från det normativa. Ideologin kan även medföra att nor-

mala tillskriver den onormale flera negativa egenskaper (så kallat stämpling). Falk (2001) be-

skriver liksom Goffman att ”stigmatiseringen … är ett resultat av stämpling” (s. 57), och att 

omgivningen ser de som avvikande på grund av de negativa egenskaper som tillskrivits perso-

nerna. 

 

4.1.1. Stigma och psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan idag ses som stigmatiserande, något som Falk (2001) anser bero på att män-

niskor i dagens samhälle förväntas vara kapabla att tänka och agera rationellt. Människan ska 

kunna agera individuellt i vardagliga sysslor och kunna vara representativa gällande familj och 

arbete. Utifrån att en person har problem med den psykiska hälsan kan dessa förväntningar vara 

svåra att leva upp till, vilket kan leda till avvikelse och att bli betraktad som onormal i förhål-

lande till individer som klarar upprätthållandet. En person kan tvingas till isolering på grund av 

det stigma hen utsätts för, vilken kan leda till att personen blir deprimerad, orolig och/eller 

förvirrad (Goffman, 2014). När den stigmatiserade individen sedan befinner sig i samma sociala 

kontext som en normal kan det leda till en osäkerhet hos den stigmatiserade gällande den nor-

males syn på personen framför sig (Falk, 2001). Personer med psykisk ohälsa kan komma att 

undvika att möta andra personer i rädsla över att bli avvisade. Beteendet blir på så sätt själv-

stigmatiserande eftersom den andra personen kan se det undvikande beteendet som otrevligt 
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och istället för att ta kontakt börja undvika personen. Inte på grund av personens diagnos eller 

mående, utan för att hen upplever personen som osympatisk (a.a.).  

 

Individer med psykisk ohälsa kan ses vara beroende av personerna den möter och deras bild av 

psykisk ohälsa (Falk, 2001), vilket innebär att den med psykisk ohälsa aldrig vet hur bemötan-

det kommer att vara eller vilken bild andra kommer att ha. Vissa kan komma att ta avstånd 

medan andra inte lägger någon värdering i det. Att få en diagnos kan ses som både fördelaktigt 

och tvärtom: å ena sidan får en diagnostiserad person hjälp och stöd från samhället, å andra 

sidan kan hen även tillskrivas osanna egenskaper av omgivningen vilka vilar på omgivningens 

fördomar om diagnosen. Det mest problematiska som kan drabba individen med psykisk ohälsa 

är om personen ser sin diagnos/psykiska ohälsa som den egenskap som personen främst identi-

fierar sig med. Det kan nämligen påverka personens självkänsla och möjligheter till ett effekti-

vare tillfrisknande. Processen kan även drabba de personer som främst tar hand om individen, 

i detta fall familjen. En mamma kan exempelvis tilldelas vårdgivare som främsta egenskap vil-

ket kan tränga bort rollen som mamma, maka, vän, och/eller arbetskollega (a.a.). Dock kan även 

positiva aspekter särskiljas ur fenomenet, nämligen att ett flertal individer som avviker kan 

finna likheter hos varandra och därmed också en vi-känsla (Lidskog & Deniz, 2009).  

 

4.1.2. Hur familjen kan drabbas av stigma 

Sedan institutionaliseringen av personer med psykisk ohälsa avtagit har större ansvar kommit 

att hamna på deras familjer (Falk, 2001). Falk (2001) beskriver två olika sorters bördor som 

familjen kan komma att utstå. Dels kan familjen drabbas ekonomisk börda genom att betala 

sjukvård eller att föräldrarna kan komma att behöva arbeta mindre på grund av att de måste vara 

hemma i större utsträckning. Dels kan familjen drabbas utifrån ett socialt perspektiv genom att 

de inte kan vara med i sociala sammanhang som tidigare, vilken kan leda till att vänskaps- och 

familjerelationer kan komma att påverkas negativt. Andra saker som kan inträffa, vilket kan 

leda till ytterligare stigmatisering, är känsloutbrott, gräl på offentliga platser, konflikter med 

grannar eller vänner, sämre hygien, sömnproblem samt att personen med psykisk ohälsa får 

vetskap om att föräldrarna mår dåligt av situationen, vilket kan lägga en börda på denne i form 

av känslan att vara en belastning (a.a.).  

 

Det ligger även ett ansvar på föräldrarna att barnet ska må bra. Föräldrarna kan uppleva en press 

från både utomstående och professionella att de måste lyckas. Ansvarskänslan kan leda till att 

föräldrarna upplever ett misslyckande i föräldrarollen samt oro och stress när deras barn mår 

dåligt (Falk, 2001).  Enligt Falk (2001) kan familjen drabbas lika hårt av stigmat som personen 

med psykisk ohälsa. På grund av dennes mående kan familjemedlemmarna själva må dåligt och 

på sikt utveckla psykisk ohälsa. Att som förälder anses behöva stöd kan ses som ett ytterligare 

steg i stigmatiseringsprocessen eftersom en professionell berättar att föräldern faktiskt behöver 

hjälp. Det kan upplevas som en bekräftelse på att föräldrarna inte mår bra och att de har orsakat 

sitt barns psykiska ohälsa (a.a.). Sådana känslor kan uppstå hos föräldrar i mötet med profess-

ionella, trots att de professionella möter andra föräldrar med liknande svårigheter dagligen och 

därför är van att bemöta dessa samt har en generell ökad förståelse och mindre fördomar gente-

mot personer med psykisk ohälsa (Goffman, 2014). 

 

4.2. Interaktion 

Bo (2014) förklarar interaktion, eller social interaktion, som en ”samhandling mellan två eller 

flera individer” (a.a., s. 95), det vill säga att interaktion måste ske mellan människor. Det kan 

således ses som en ömsesidig påverkan, som ligger till grund för hur människor uppfattar andra 

människor och samhället, men även hur de uppfattar sig själva. Larsson och Sohlberg (2014) 

problematiserar begreppet samhandling som synonym till interaktion då de anser att ordet kan 
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förstås som att interaktion mellan människor alltid handlar om en gemensam förståelse, när det 

i själva verket kan handla om alla slags möten mellan människor, inklusive konfliktfyllda såd-

ana (a.a.). Vidare kan begreppet innefatta mer än bara samtal mellan individer. Det kan exem-

pelvis också röra sig om beröring, gester och handlingar. Genom hur olika individer väljer att 

framställa sig själva, exempelvis via klädstil och kroppshållning, kan en automatisk interaktion 

äga rum mellan människor utan att verbal kommunikation utbyts då andra kan få en föreställ-

ning om individen utifrån yttre attribut (Bo, 2014). 

 

Interaktion kan betraktas ur olika aspekter, dels i förhållande till sociala relationer, och dels ur 

olika nivåer såsom från mikro- till makronivå. Larsson och Sohlberg (2014) skildrar att inter-

aktion kan leda till en social relation, men också omvänt. Det vill säga att om en förutbestämd 

social relation föreligger, såsom mellan patient- och professionell där båda har givna positioner 

innan de möts, kan den sociala relationen föregå och forma interaktionen snarare än tvärtom 

(a.a.). Mer om relationer och deras betydelse presenteras under nästkommande rubrik. Vidare 

beskriver Lundberg (2013) hur sociologen Collins ser på interaktion genom olika nivåer. 

Mikronivån, det vill säga på individnivå, är enligt Collins den mest grundläggande nivån för 

hur sociala interaktioner bör betraktas och analyseras. Utan konkreta beteende- eller handlings-

exempel på mikronivå saknar begreppsförklaringar på makronivå mening. Collins (2008) för-

klarar att hans sätt att se på mikronivån är hämtat ur Durkheims idéer om mikrosociologi som 

innefattar teorin om ”ritualer i små grupper” (a.a., s. 21). Vidare menar Collins att samhället 

bör betraktas utifrån mikronivån eftersom det enligt honom bygger på konflikter mellan män-

niskor som i sin tur inte kan ske utan interaktioner (a.a.). Utifrån ovanstående yttranden går det 

således att anta att Collins ser situationsbunden interaktion på individnivå som basen för att 

förstå samhället och mänskligt agerande generellt. 

 

Mouzelis, å andra sidan, anser istället att interaktioner bör förstås utifrån olika nivåer samtidigt; 

normer, habitus och situationsbunden (Larsson & Sohlberg, 2014). Normer kan ses som de 

regler majoriteten av en befolkning i ett samhälle följer och handlar utifrån, och som skapar 

social acceptans. Det kan bland annat handla om uppförande och utseende. Vanligtvis är normer 

inte synliga förrän de bryts, och konsekvenserna för att bryta normer kan vara allt från att bli 

sedd som avvikande, och därmed kanske utfryst eller ogillad, till fängelsestraff om den norm 

som bryts är straffbar – ett extremt exempel är att döda en annan människa (Jacobsson, Thelan-

der & Wästerfors, 2010). Därför kan nivån om normer skapa förståelse för en interaktion ef-

tersom det handlar om förväntningar på andra individers agerande (Larsson & Sohlberg, 2014). 

Begreppet habitus är hämtat från Bourdieu och innebär den kunskap om bland annat världen, 

andra människor, beteenden och värderingar som individer bär med sig utifrån den kulturella 

miljö de vuxit upp i, och som kan styra deras sätt att agera och interagera vid möten med andra 

individer (Layder, 2006). Således kan nivån om habitus också skapa förståelse för interaktioner 

eftersom människor i ett möte bär med sig exempelvis olika värderingar och sätt att se på värl-

den. Och slutligen kan interaktioner förstås utifrån en situationsbunden nivå, eftersom konkreta 

skeenden inträffar vid varje unik social situation (Larsson & Sohlberg, 2014). Således kan alla 

dessa nivåer behövas för att förstå händelser inom en situation eftersom de tillsammans kan 

avgöra hur interaktionen formas. 

 

Vidare kan interaktion vara formad på olika vis, exempelvis fokuserad eller ofokuserad. Skill-

naden mellan dessa, menar Goffman, är att den fokuserade interaktionen sker när individer till-

sammans delar uppmärksamhet, medan den ofokuserade ofta är slumpmässig, såsom då indivi-

der befinner sig på samma plats men är främmande för varandra. Det går också att förstå skill-

naden genom kommunikation (både verbal och kroppslig), där främst den fokuserade interakt-

ionen innehåller och påverkas av kommunikation (Bo, 2014). Bo (2014) förklarar även de krav 
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som kommer med den fokuserade interaktionen. Det handlar bland annat om att ha en passande 

nivå av uppmärksamhet för den eller de andra individer som interageras med samt för mötet i 

sig. Det grundas i att individer generellt vill skapa en god stämning mellan varandra vid inter-

aktion, det vill säga, det finns en god vilja att kommunicera. Viktigt vid fokuserade interaktioner 

är nivån av engagemang en person sänder ut till andra, snarare än vad de genuint känner i situ-

ationen (a.a.), vilket kan antyda att respekt för andra och situationen är relevant för en funge-

rande interaktion. Goffman beskriver dessutom att ”den handling genom vilket individen visar 

eller avstår från att visa andra vördnad utgör i det typiska fallet det medel med vilket han av-

slöjar om han är en väl eller dåligt fungerande person” (Persson, 2013). Således kan visad re-

spekt ses som, inte bara relevant för en framgångsrik interaktion, utan även för hur individen 

uppfattas i hela sitt sociala fungerande. Det menar Bo (2014) även gäller vid interaktioner mel-

lan främlingar, då individen kan använda sig av sina tidigare interaktionskunskaper för att hålla 

en god ton (a.a.), vilket kan återkopplas till Mouzelis syn på normer och habitus eftersom dessa 

kan bidra till interaktionens utformning.  

 

Något som också kan kopplas till interaktionens utformning eller förutsättningar är kulturellt 

kapital. Enligt Jacobsson et al. (2010) innefattas det kulturella kapitalet i det som Bourdieu 

kallar symboliskt kapital, som handlar om vad som anses viktigt och eftertraktat inom ett om-

råde (a.a.). Det kulturella kapitalet omfattar bland annat kunskaper om och erfarenheter av hur 

individer inom ett område pratar och vad de pratar om vid interaktioner (Layder, 2006). Det 

kan också innebära specifika åsikter och sätt att uppfatta något, exempelvis ett beteende, hand-

ling eller fysiska tings värde. Det kulturella kapitalet kan endast fungera eller vara användbart 

om det tillskrivs värde från andra individer, därför är det av vikt för individen att vistas i rätt 

område för att ha möjlighet att använda sig av sitt kapital som statussymbol. Dessutom är det, 

av samma anledning, relevant att vara medveten om områdets regler för att möjliggöra sig re-

spekt hos de andra individerna inom området. Kulturellt kapital kan också ses i grupper, och 

betydelsen av begreppet samt reglerna har samma mening även i dessa sammanhang (Jacobsson 

et al., 2010).  

 

Slutligen har Collins formulerat en teori om interaktioner som rituella skeenden, som också kan 

ses som en slags känslomässig gemenskap. Denna innebär i korthet att den ömsesidiga fokuse-

ringen vid en interaktion kan leda till en förenad känslostämning mellan alla individer inom 

interaktionen. Stämningen kan i sin tur bidra med återkoppling som kan leda till ytterligare 

fokusering. Vid kontinuitet i interaktionen kan det leda till bland annat gruppsolidaritet, sym-

boler specifika för individerna inom gruppen, individuella känslor av entusiasm, självförtro-

ende och initiativtagande, samt en upplevelse av att grupptillhörigheten är viktig (Lundberg, 

2013). Därför går det att anse att alla individer bär på en individuell rituell interaktionskedja 

som avgör hur denne agerar gentemot andra, eftersom den är formad utifrån alla olika interakt-

ioner individen haft under sitt liv. Det kan således betyda att varje individs sätt att vara, agera 

och vad denne föredrar formas av de interaktioner individen haft, snarare än genom genetiskt 

arv (a.a.). 

 

4.3. Relationsteori 

Enligt Holmqvist (2007) är nämligen behandlingsrelationen mellan patienten och behandlaren 

den främsta aspekten för att skapa förändring, sett ur ett relationellt perspektiv. Ett relationellt 

perspektiv är svårdefinierat, Holmqvist (2007) presenterar två snävare definitioner av synsättet: 

”… att terapeuten som person är en viktig faktor i förändringsarbetet … att man ser terapeuten 

som en känslomässigt och relationsmässigt aktiv person” (s. 15) samt ”det handlar om terapier 

där samspelet i terapin är utgångspunkten för den förståelse man uppnår … samspelet i sig är 

fokus för den förståelse eller den förändring som man uppnår” (s. 16). Perspektivets fokus vilar 
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således främst på samtalet och samspelet i behandlingsrelationen. Vidare beskriver Holmqvist 

(2007) flera delar i behandlingsrelationen som är av vikt för en lyckad relation: behandlaren 

ska visa uppskattning och ha ett äkta intresse samt att denne har tro till behandlingen och ett 

engagemang.  För att en behandling ska vara verksam är, förutom nyss nämnda, patientens för-

väntningar och grad av motivation viktigt. Det underlättar om patienten får en ökad förståelse 

för problematiken samt redskap och hjälp från behandlaren att underlätta svårigheterna. 

 

Samtliga av ovannämnda uppradade faktorer kan tänkas leda till en god allians mellan parterna 

i en behandlingsrelation. Alliansen mellan patienten och behandlaren har enligt tidigare forsk-

ning betydelse för behandlingsresultatet (Holmqvist, 2007). Dock är alliansen inget bestående 

utan föränderlig, vilket innebär att en god allians är något som behandlaren ständigt måste ar-

beta för att uppnå. Det finns fyra dimensioner i alliansen. För det första måste patienten vara 

stark nog för att delta, det andra handlar om patientens engagemang vilket beror på om patienten 

har tilltro till behandlaren. För det tredje måste patienten och behandlaren vara överens om 

syftet och hur behandlingen skall gå till och den sista dimensionen handlar om behandlarens 

engagemang: liksom det är viktigt med patientens engagemang måste behandlaren visa empati, 

respekt och en vilja att förstå patienten (a.a.).  

 

4.3.1. Empowerment 

Begreppet empowerment syftar till egenmakt och beskriver en utvecklande process där indivi-

den lär sig att känna kontroll och stolthet över sin identitet, snarare än att uppleva problem och 

dålig självkänsla (Tengqvist, 2007). Empowerment och stigma kan anses ligga nära varandra, 

eftersom stigma handlar om att personen kan se sig själv som mindre värd på grund av en dålig 

självbild (a.a.), samt att rollen som hjälpsökande kan leda till att reducera individens egenskaper 

till något negativt och mindre värt (Øvrelid, 2007). Genom empowerment kan individen lära 

sig att hantera och ansvara för sin livssituation och händelser som kan påverka denne 

(Tengqvist, 2007). När individen får makt över beslut och handlingar som rör denne kan det 

leda till ett ökat självförtroende och en förändrad självbild (Socialstyrelsen, 2011). Vid empo-

werment betraktas människan som kapabel och att denne har kompetens bara hen får rätt förut-

sättningar, något som görs genom att lyfta individens starka och friska egenskaper. När indivi-

den blir en aktör, det vill säga gör saker själv, kan självbildens egenskaper ändras till ansvars-

fullhet och egenmakt (Tengqvist, 2007). Empowerment i föreliggande studie syftar till att få 

föräldrar att känna känslan av att själva kunna hantera situationer kring sitt barn.  

 

4.3.2. Empowerment som förhållningssätt 

Professionella förväntas ha ett förhållningssätt som innefattar flera faktorer om de ska ha möj-

lighet att hjälpa en patient att uppnå empowerment. Till att börja med ska professionella inte 

dela upp människor i bättre/sämre eller vi/dem, utan snarare se människors olikheter som till-

gångar (Tengqvist, 2007). Den professionelle kan genom språket uppmuntra till empowerment 

genom att låta intresserad och vara uppmuntrande. Vidare är det viktigt att visa respekt genom 

att se individen och att ta vad denne säger på allvar (Starrin, 2007). Samtliga faktorer kräver att 

professionella har en tilltro och tillit gentemot individen (Tengqvist, 2007). Patienter kan även 

ta hjälp av varandra genom att gå med i eller bilda så kallade stödgrupper, något som Starrin 

(2007) kallar för kollektivt empowerment. I dessa grupper kan medlemmarna tala om sina egna 

och ta del av andras upplevelser, och genom det bidra till empowerment och stärka varandra.  

 

 

5. Metod 
Syftet med studien är att förstå socionomers professionella bemötande, därför kan en kvalitativ 

ansats ses som lämplig då det ger möjlighet att ta del av individers subjektiva upplevelser. I 
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följande avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som vi använt i processen att färdigställa fö-

religgande studie där syftet varit att förstå socionomers arbete kring att möta föräldrar vid för-

äldrastödjande insatser på BUP i Örebro. Avsnittet presenteras i kronologisk ordning och hur 

vi gått tillväga vid litteraturanskaffning, urval, datainsamling och bearbetning, analys, etiska 

överväganden samt kvalitet och generaliserbarhet redovisas. 

 

5.1. Litteraturanskaffning och avgränsningar av kunskapsfält 

För att hitta redan genomförda studier av relevans för arbetets syfte användes databasen Sum-

mon. I sökarbetet har både tidningsartiklar och avhandlingar varit av intresse med kravet att de 

blivit vetenskapligt granskade och huvudsakligen nya. En studie är från 1997 och en från 1998, 

men majoriteten av de använda studierna är genomförda från 2005 och senare. Intresset har 

varit att hitta tidigare forskning kring: professionellas, föräldrars och barns/ungas upplevelser 

av vården och bemötandet, vilka utmaningar som professionella står inför samt se olika tillvä-

gagångssätt som fungerar bra och mindre bra i bemötandet av föräldrarna och deras barn. Vi-

dare har även forskning om föräldrastödsinsatser varit av intresse. Det var svårt att hitta studier 

enbart om föräldrar till barn med depression, därför valdes ett bredare angreppssätt så till vida 

att studier om föräldrar till barn med psykisk ohälsa generellt inkluderades.  

 

Följande sökord har använts i olika kombinationer för att hitta tidigare forskning: social worker, 

professional, counselor, social work, social work in mental health, healthcare, psychiatric care, 

mental health system, experience, professional experience, parent, parents experience, parents 

support, family support, depressed parent, role, mental illness, depression, child depression, 

depressed children, depression in children and adolescents, approach, treatment, prevention, 

holistic och Sweden. För att bredda sökningens resultat användes sökmarkören “*”, exempelvis 

användes det vid sökord som professional* och parent* för att sökningen även skulle träffa på 

liknande ord med andra ändelser. Förutom sökorden har vissa av studierna som används i före-

liggande arbete påträffats i olika referenslistor till arbeten med liknande ämne. Vidare har vi 

sökt på mer frekvent förekommande författare, för att hitta fler studier av denne, relevanta för 

forskningsområdet.  

 

5.2. Urval 

Eftersom syftet med studien innefattar socionomer som arbetar med föräldrastödjande insatser 

på BUP:s öppenvårdsavdelningar i Örebro var en del av urvalet redan bestämt i samband med 

formuleringen av syftet. Därför uteslöts socionomer som arbetar inom andra områden än 

barnpsykiatrin och dessutom de som arbetar inom slutenvården. Grunden till att även sluten-

vårdens socionomer exkluderades var att vi ville att undersökningen skulle ske bland socio-

nomer vars möte med föräldrar, och syftet med mötet, liknar varandra. Vi föreställde oss att 

socionomer inom slutenvården träffar föräldrar vars barn är i en mer akut kris än barn inom 

öppenvården varvid en sådan avgränsning blev bestämd. Vidare uteslöts socionomer som arbe-

tar på BUP inom andra städer än Örebro för att matcha tillgången resurser och tid som är avsatt 

för studien. Slutligen uteslöts de socionomer som arbetar på BUP:s öppenvårdsavdelningar i 

Örebro men som inte bedriver eller har tidigare erfarenheter av föräldrastöd, eftersom målet 

med studien är att undersöka upplevelser och reflektioner kring föräldrastödjande insatser. Bry-

man (2011) beskriver en sådan urvalsprocess som ett målstyrt urval, eftersom specifika indivi-

der väljs ut baserat på studiens syfte för insamlingen av information. 

 

Utöver de exkluderingar som gjorts i förhållande till syftet med studien gjordes ytterligare ett 

urval som handlade om tillgänglighet. Ett informationsbrev mailades ut till två socionomer och 

en enhetschef som vi tidigare haft kontakt med som sedan vidarebefordrade mailet till övriga 

tilltänka intervjupersoner. Anledningen till att dessa personer kontaktades var att en av oss som 
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författar studien hade dessa socionomer som handledare under sin verksamhetsförlagda utbild-

ningstermin (VFU). Ett sådant urvalsförfarande kan enligt Bryman (2011) ses som ett snöbolls-

urval (a.a.). I informationsbrevet framgick information om studien, antal önskade intervjuper-

soner, hur intervjuerna skulle gå till och intervjupersonernas rättigheter i förhållande till inter-

vjuerna och studien vilket bland annat handlar om frivillighet (se Bilaga 1) samt våra kontakt-

uppgifter. De som hade möjlighet och vilja att delta ombads kontakta oss via mail eller telefon. 

Eftersom vi under inga omständigheter hade för avsikt att tvinga någon att delta i studien skick-

ades mailet ut en gång där önskemål om en fördelning mellan de tre öppenvårdsavdelningarna 

framgick. Men då vi till en början inte fick tillräckligt många svar mailade vi ännu en gång där 

vi utökade veckorna för när intervjuerna helst skulle genomföras, med hopp om att någon mer 

hade vilja och möjlighet att delta. 

 

På grund av ovannämnda urvalsförfarande går det att anse att undersökningen baserats på in-

tervjuer med individer som överensstämmer med studiens syfte samt som haft möjlighet att 

delta i studien. Huruvida det påverkat resultatet, i förhållande till om en kontrollerad jämn för-

delning av intervjupersoner från de tre avdelningarna genomförts istället, är svårt att uttala sig 

om. Men vi anser att det viktigaste i studien inte handlar om vilken avdelning socionomen ar-

betar på, eftersom vi inte är ute efter att jämföra avdelningar, utan snarare socionomens upple-

velser och reflektioner kring föräldrastödjande insatser. Dock finns en medvetenhet kring att 

det kan råda olika kulturer på de olika mottagningarna, såsom arbetssätt, varvid det upplevdes 

som viktigt att få kontakt med socionomer från de tre olika avdelningarna. 

 

5.3. Datainsamling och bearbetning 

För att förstå socionomens bemötande av föräldrar på BUP valde vi att genomföra intervjuer 

med fem verksamma socionomer från olika mottagningar; Länsmottagningen, Örebromottag-

ningen och Förstärkt öppenvårdsmottagningen. Intervjuerna var kvalitativa med öppna frågor 

där fokus var intervjupersonernas egna berättelser, eftersom vi ville fånga deras upplevelser 

och erfarenheter på området. Frågorna var kategoriserade efter inledande, mellanliggande och 

avslutande frågor samt utifrån teman från den tidigare forskningen, det vill säga depressionens 

inverkan på familjen, föräldrastöd och bemötande, och som sammanställts till en intervjuguide 

(se Bilaga 2). Det för att underlätta intervjun så att inget tema glömdes samt för att skapa ett 

naturligt byte av samtalsämne (jmf. Bryman, 2011). 

 

Frågorna som ställdes under intervjun hade på förhand mailats till intervjupersonerna för att de 

skulle ha möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna om de önskade. Enligt Eriksson-Zet-

terquist och Ahrne (2015) är det inte av relevans vad den genomförda intervjun namnges som, 

däremot kan det vara viktigt som intervjuare att begrunda vilken slags frågor som bör ställas 

för att besvara den forskningsfråga som ämnas undersökas.  

 

Vidare spelades intervjuerna in via en telefon för att möjliggöra att i studien återge intervjuper-

sonernas berättelser på ett korrekt sätt. I informationsbrevet (se Bilaga 1) som skickades ut till 

deltagarna framgick en förfrågan om inspelning och en förklaring till varför vi önskade att göra 

det, varvid en valmöjlighet för intervjupersonerna fanns. Dessutom fick alla socionomer innan 

intervju skriva på ett samtyckesavtal i två delar, där de dels samtyckte till att medverka, och 

dels samtyckte till inspelning. Samtliga intervjuer genomfördes avskilt i respektive socionoms 

arbetsrum, varvid vi kunde tala ostört. Under intervjuerna deltog båda vi som genomfört före-

liggande studie varav den ena agerade intervjuare och den andra var åhörare och antecknade, 

exempelvis sådant som sades efter att inspelningen stängts av. 
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Den insamlade empirin, det vill säga det inspelade intervjumaterialet, har sedan transkriberats 

för att vara mer lättarbetat vid analysen. Regler för hur transkriberingen skulle gå till skapades 

med avsikt att markera händelser i intervjun. Sådana händelser var bland annat pauser. Bryman 

(2011) understryker vikten av detaljer vid transkribering för att återskapa intervjun i text på ett 

bra sätt. Därför var vissa markeringar relevanta under transkriberingen av det inspelade inter-

vjumaterialet, eftersom syftet var att förstå socionomers erfarenheter och upplevelser som såle-

des bör återges så korrekt som möjligt. Slutligen justerades språket vid transkriberingen, vilket 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar kan vara nödvändigt ”för att det ska bli läs-

vänligt och för att den intervjuade ska framställas på ett rättvist sätt” (a.a., s. 51). 

 

5.4. Analysmetod 

Då syftet med studien är att få förståelse för socionomens arbete kring bemötandet av föräldrar 

inom BUP, gjordes en hermeneutiskt inspirerad tolkning av det transkriberade intervjumateri-

alet. En förklaring på hermeneutisk tolkning och varför vi valt att använda en sådan följer ne-

dan. Men dessförinnan bearbetades materialet genom kodning och tematisering. Grunden till 

valet av bearbetning handlar om att, på ett systematiskt sätt, skapa ett hanterbart och överskåd-

ligt textmaterial för att sedan få möjlighet att analysera det, varvid kodning och tematisering 

ansågs lämpligt. Kodning innebär, enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014), en process där 

textmaterialet som helhet bearbetas med mål att hitta mönster och tillskriva dessa mönster ko-

der, där ”uttryck för samma sak tilldelas samma kod” (a.a., s. 37), det vill säga att plocka ut 

relevanta delar av materialet och sätta namn på de olika delarna och sedan dela upp dem i ka-

tegorier. Vidare tematiserades det kodade materialet, vilket enligt Hjerm et al. (2014) innebär 

att ”ta ställning till hur kategorierna kan ordnas i relation till varandra” (a.a., s. 40). Materialet 

kodades utifrån, utöver de tydliga teman som dök upp i empirin, studiens syfte, frågeställningar, 

teoretiska begrepp samt teman inom den tidigare forskningen. Rubriker som användes vid kod-

ningen var exempelvis; utmaningar och svårigheter vid bemötande, professionellt bemötande, 

stigmatisering hos föräldrar och barn, skam och skuld, föräldrastöd och validering samt föräld-

rars mående. Dessa rubriker användes bara vid det första steget av sorteringen av empirin, men 

byttes sedan ut mot andra mer lämpliga rubriker baserat på de teman vi funnit. Slutliga teman 

som användes i resultat- och analysavsnittet var: stödinsatser för föräldrar, professionellt be-

mötande samt utmaningar och svårigheter. 

 

Då vi upplevde att materialet var bearbetat och kodningen och tematiseringen var genomförd 

sammanställdes samtligt material under olika rubriker baserade på samlingsnamn för de olika 

koderna. Efter bearbetningen följde en hermeneutiskt inspirerad tolkning av materialet. Att 

hämta inspiration från hermeneutiken ansågs passande för analysen av föreliggande studie, ef-

tersom studiens syfte är att tolka och förstå någon annans arbete genom dennes erfarenheter och 

upplevelser samt att sedan även förmedla dem vidare genom den färdiga studien. Enligt West-

lund (2009) kan hermeneutik nämligen vara ett passande analysverktyg om syftet är att förstå, 

då den bygger på tolkning, förståelse och även förmedlande av en individs berättelse eller upp-

levelse (a.a.). Vidare användes de teoretiska begrepp som presenterats i teoriavsnittet, stigma, 

interaktion, relationsteori och empowerment för att skapa en djupare förståelse för textmateri-

alet: 

 

För att göra begreppet stigma användbart ställdes frågor kring socionomernas upplevelser av: 

orsaker för depression, anhöriga och hjälpsökande, orsaker till önskat stöd, orsaker till att för-

äldrar tackar nej till stöd, skam- och skuldkänslor hos föräldrarna. Interaktion operational-

iserades genom att fråga socionomerna om: svårigheter och utmaningar de kan möta i arbetet 

med föräldrar, hur det generellt upplever mötet med föräldrar, vad de gör för att verka stödjande, 
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vilka personliga resurser och brist på resurser de har, hur de arbetar motiverande gentemot för-

äldrar, vilka råd de vill ge till andra professionella som möter anhöriga i sina yrken samt vad 

professionellt bemötande innebär för dem. För att definiera relationsteori och empowerment får 

socionomerna frågor om: svårigheter och utmaningar i arbetet med föräldrar, förberedelser in-

för föräldrastödjande möte, hur de arbetar för att stödja, egna resurser och eventuella hinder, 

personlig innebörd av professionellt bemötande, generell uppfattning om mötet med föräldrar, 

föräldrarnas respons på dem som stödjare, motivationsarbete samt vad de anser att andra pro-

fessionella bör tänka på i mötet med föräldrar 

 

5.5. Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts i studien följer Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. 

Dessa riktlinjer är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet (a.a.). Samtliga krav har meddelats skriftligen till de intervjupersoner som deltagit i stu-

dien (se Bilaga 1). 

 

För att uppnå informationskravet (jmf. Vetenskapsrådet, 2002) har intervjudeltagarna, genom 

ett informationsbrev, fått ta del av studiens syfte, av vilken anledning studien är viktig, varför 

de valts ut att tillfrågas bli intervjupersoner, ungefär när intervjuerna kommer äga rum, hur lång 

tid de kommer ta samt förfrågan om att spela in deras svar. Samtliga deltagare har även på 

förhand fått ta del av de frågor som intervjun baserades på, för att få möjlighet att förbereda sig 

för intervjun om de så önskade. Vidare har deltagarna fått information om att medverkan är 

frivillig och att de har möjlighet att avbryta intervjun utan motivering och konsekvenser. För 

att uppnå samtyckeskravet (jmf. Vetenskapsrådet, 2002) har intervjudeltagarna fått underteckna 

ett medgivande innan intervjuerna inleddes för både medverkan i och inspelning av intervjun. 

 

För att uppnå konfidentialitetskravet (jmf. Vetenskapsrådet, 2002) har deltagarna meddelats 

skriftligt att deras personliga uppgifter och utsagor behandlas konfidentiellt där inga obehöriga 

har tillgång till materialet samt att personuppgifter avidentifieras. Det tillsammans med 

ovanstående informerades om i informationsbrevet som också var undertecknat av samtliga 

författare av föreliggande studie och vår handledare. Intervjudeltagarna meddelades att de kom-

mer få möjlighet att ta del av den färdiga studien samt att deras uppgifter enbart kommer an-

vändas i forskningsändamål, vilket uppfyller nyttjandekravet (jmf. Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vidare överväganden som gjorts är huruvida intervjudeltagarna kan råka ut för negativa konse-

kvenser då de medverkar i studien. Eftersom deltagarna utgörs av socionomer i deras profess-

ionella sammanhang, anser vi att risken är liten. Dock har hänsyn tagits till att området som 

studerats, det vill säga föräldrastöd till föräldrar vars barn har en depression, kan vara känsligt 

även för de professionella, varför vi vid intervjuerna har varit lyhörda för och visat förståelse 

gentemot socionomerna och deras berättelser. Dessutom har varje intervju inletts med att åter-

igen meddela att medverkan är frivillig och att de får avbryta om de önskar.  

 

Valet av intervjupersoner har vidare problematiseras i förhållande till etiska konsekvenser av 

studiens resultat. Det eftersom uteslutandet av föräldrar som intervjupersoner förvisso minskat 

risken för negativa personliga följder, men samtidigt har också möjligheten till en uppfattning 

om föräldrastöd utifrån ett sådant perspektiv uteslutits. Det kan vara negativt eftersom värdet 

av att få föräldrars åsikter kunnat vara betydelsefulla. Dessutom har medvetenhet om risken för 

en negativ inverkan på föräldrarna eller barnen, trots att de inte ingår som intervjupersoner i 

studien funnits. Rörande det sistnämnda har konfidentialitet varit relevant, eftersom både socio-

nomerna och vi som genomfört studien behövt vara noga med sekretess så att den – under inga 
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omständigheter – brutits. Slutligen har medvetenhet för misstolkning av någon annans berät-

telse funnits, vilket gjort att noggrannhet vid transkribering varit viktigt. 

 

5.6. Användbarhet, validitet och trovärdighet 

Då studien är kvalitativ och har som syfte att förstå, har begrepp som är direkt kopplade till 

kvantitativ forskning antingen valts bort. Eller använts på ett sätt som gör att det är applicerbart 

på kvalitativ forskning. Det har gjorts med hjälp av begrepp som Thornberg och Fejes (2015) 

presenterar. För att forskning och processen till det färdigställda arbetet ska anses uppnå en 

bestämd standard ställs vissa krav för att säkerställa dess kvalitet. Inom kvalitativ forskning kan 

kvalitetsbegrepp såsom användbarhet, validitet och trovärdighet användas för att avgöra 

huruvida forskningen lever upp till dessa krav (Thornberg & Fejes, 2015). För att säkerställa 

föreliggande studies kvalitetsstandard följer härmed en presentation av hur vi i studien uppfyller 

dessa krav.  

 

Istället för att tala om en studies generaliserbarhet menar Thornberg och Fejes (2015) att det 

går att använda andra begrepp för att avgöra huruvida studien är användbar. Exempelvis går 

det att använda sig av pragmatisk validering. Det innebär att “resultatet från en kvalitativ analys 

bedöms utifrån dess relevans och nytta för dem för vilka resultatet presenteras” (a.a., s. 274), 

vilket betyder att studien utgör ett syfte att vara användbar i praktiken. Användbarheten avgörs 

av hur de avsedda personer som i efterhand tar del av studien tolkat resultatet och översätter det 

till den egna praktiken. I föreliggande studie, under diskussionsavsnittets, lyfts förslag på hur 

studiens resultat kan komma till användning för socionomerna i praktiken, vilket gör att kvali-

tetskriteriet som rör användbarhet kan anses uppfyllt. 

 

Validitet går enligt Thornberg och Fejes (2015) att använda i kvalitativ forskning. Begreppet 

handlar om att se om studiens genomförande och metoder “undersöker det som avses att under-

sökas” (a.a., s. 258). För att avgöra om föreliggande studien uppfyller kravet på validitet går 

det att se till huruvida forskningsfrågan är tillämpad kvalitativ forskning, om datainsamlings- 

och analysmetoder sammanfaller med syftet samt om forskningsfrågan besvaras i resultatet 

(a.a.). Eftersom vi i studien avser att förstå socionomers professionella bemötande av föräldrar 

går det att anse att studien är lämpad för kvalitativ forskning, då det handlar om att få en för-

ståelse för individers subjektiva upplevelser. Vidare anses intervjuer och en hermeneutiskt in-

spirerad analys vara passande metoder för att uppnå förståelse, eftersom intervjuerna baserats 

på en intervjuguide formad utifrån syftet och frågeställningarna. Dessutom är hermeneutiken 

nära sammankopplad med kvalitativa studier, då det handlar om att tolka och förstå. Vidare kan 

anses att forskningsfrågan besvaras i resultatet genom den systematiska genomgången av em-

pirin med fokus på relevans för syftet och frågeställningarna. Huruvida frågor utöver studiens 

syfte också besvaras kan vara svårt att svara på. Eftersom socionomerna i hög grad har haft 

möjlighet att tala fritt runt de öppna frågor som ställts under intervjuerna, och vi sedan sållat 

bort material som är intressant men inte relevant, kan det anses som att det i studien hålls en 

röd tråd till forskningsfrågan. 

 

Trovärdigheten kan avgöras genom att se till hur noggrann forskningsprocessen är genomförd 

samt hur tillförlitliga resultaten är i förhållande till tillvägagångssättet (Thornberg & Fejes, 

2015). I föreliggande studien har fokus varit att genomföra olika moment stegvis, för att säker-

ställa en systematisk genomgång. Exempelvis har vi i analysprocessen gått igenom empirin ett 

flertal gånger med olika syfte för varje genomgång, såsom välja ut citat och resonemang, tema-

tisera samt senare valt bort mindre relevant empiri. Samma sak gäller under insamlingen av 

tidigare forskning. Således kan även resultaten i förhållande till tillvägagångssätten anses tro-

värdiga, eftersom vi, framför allt i metodavsnittet, presenterat med tydlighet hur vi gått tillväga, 
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vilket återspeglas i resultatet. Slutligen bör nämnas att viss förförståelse för undersökningsom-

rådet funnits, då en av oss som genomfört studien haft sin VFU på en av BUP:s öppenvårdsav-

delningar, som tidigare nämnts. Det är något vi varit medvetna om vid genomförandet av stu-

dien. Exempelvis har den av oss som inte haft VFU på BUP intervjuat de personer som den 

andra av oss har en närmare relation till, för att försöka vara så objektiva som möjligt. Vidare 

har vi i studien även försökt minimera inflytandet av förförståelsen, genom att den av oss som 

inte haft VFU på BUP bromsat den andras förförståelse så att materialet som presenteras i re-

sultat- och analysavsnittet faktiskt är det som socionomer som intervjuats berättat. 

 

 

6. Resultat och analys 
Empirin som presenteras i följande avsnitt utgår från de fem socionomerna som intervjuats 

kring bemötandet av föräldrar till barn med depression på BUP i Örebro. De olika socionomerna 

arbetar på Länsmottagningen, Örebromottagningen och Förstärkt öppenvårdsmottagningen. De 

har olika erfarenheter och arbetat från allt mellan ett och ett halvt år till åtta år inom barnpsyki-

atrin. För att skydda intervjupersonernas identiteter används fingerade namn och pronomenet 

hen. Namnen som valts är könsneutrala för att undgå att ge en bild av om det är kvinnor eller 

män som intervjuats, eftersom det inte har relevans för studien. Namnen som kommer att an-

vändas i följande resultat- och analysavsnitt är: Alex, Maria, Kim, Charlie och Sam. Vidare 

benämns socionomerna som socionomer och inte kuratorer, eftersom intresset vilar på profess-

ionen snarare än på yrkestiteln. De områden som berörs i avsnittet utgår från studiens fråge-

ställningar och är: stödinsatser för föräldrar, professionellt bemötande samt utmaningar och 

svårigheter i arbetet med föräldrastödjande insatser. Medvetenhet finns kring att nedanstående 

rubriker överlappar varandra, varvid det kan förekomma upprepningar.  

 

6.1. Stödinsatser för föräldrar 

Föräldrar till barn med depression kan uppleva olika problem och därav ha olika behov av stöd. 

Enligt samtliga socionomer på BUP uttrycker föräldrarna ofta stödbehov inom: föräldrarollen, 

bemötandet, förhållningssättet, struktur och regler, gränssättning, relationsstärkande strategier, 

att visualisera vardagen samt att förstå barnet. Vidare uttrycker Alex och Kim att det kan finnas 

konflikter mellan föräldrarna i förhållande till barnets mående och vård där socionomen kan 

behöva agera stödjande, samt ett kunskapsbehov som presenteras närmare nedan. 

 

Samtliga socionomer berättar att en av de stödinsatser som erbjuds föräldrar till barn med de-

pression är psykoedukation. Psykoedukationen är behandlingsinformation som ges i grupp in-

ledningsvis vid kontakt med BUP. Föräldrarna och barnet träffar socionomen och informeras 

om vad depression och ångest är, om vikten av rutiner och struktur samt hur föräldrarna ska 

bemöta och hantera barnets mående. Gavois et al. (2006) beskriver att information i ett tidigt 

skede till barnet och föräldrarna är av vikt. Familjen ges möjlighet att stärkas genom kunskapen 

då det kan ge mer stabilitet i vardagen. Dessutom menar Widmark et al. (2013) att en förvänt-

ning på information finns hos föräldrarna (a.a.), något som således kan ses uppfyllas genom 

den psykoedukation som erbjuds på BUP. Alex beskriver det första steget i depressionsbehand-

ling från BUP:s sida: 
 

”Och så får dom med sig tips på hur dom kan jobba själva hemma. Sen får dom efter det ta ställning 

till om dom [föräldrarna] tycker att dom behöver någon individuell kontakt.”  

Alex 

 

Det kan tolkas som ett sätt för professionella att ge familjen verktyg, med hjälp av information 

och uppmuntran för att själva uppnå empowerment (jmf. Starrin, 2007), genom kunskap om 

barnets mående, eftersom informationen kan ses syfta till att få föräldrarna att känna känslan 
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av att, på egen hand, ha möjlighet att hantera sitt barn och dennes mående. Vidare kan det tänkas 

leda till mindre påfrestningar inom familjen och minska risken för att föräldrarna utvecklar egen 

psykisk ohälsa.  

 

Förutom psykoedukation berättar alla socionomer att BUP erbjuder andra insatser, exempelvis 

kan föräldrarna erbjudas individuellt samtalsstöd om de har ytterligare behov. Föräldrarna kan 

bland annat uppleva svårigheter i att handskas med barnets diagnos, exempelvis i hur de ska 

bemöta barnet (Farmer et al., 1997) eller att uppnå en acceptans kring barnets försämrade må-

ende (Champlin, 2009). Det kan tolkas som att samtalsstöd som tillägg till psykoedukation är 

viktigt, då det ger föräldrarna möjlighet att rådfråga och inte bara vara mottagare av informat-

ion. Samtalsstöd kan vidare tolkas vara gynnande för sårbara familjer som skulle kunna se 

psykoedukation som att ansvaret för barnets mående läggs över på föräldrarna, vilket skulle 

kunna upplevas som ytterligare en belastning.  

 

Vidare beskriver Alex och Charlie att samtalen som erbjuds inte utgår från någon utarbetad 

metod eller manual, utan ger föräldern utrymme att prata med socionomen om sina behov kring 

barnets problematik. I tidigare forskning framgår att professionella som visar förståelse och ger 

förklaringar på reaktioner föräldrarna har kan ses som exempel på professionellt stöd. Det blir 

dessutom viktigt för föräldrarna att hålla god kontakt med vården, då dessa familjer ses åter-

hämta sig och hanterar situationer bättre än de som inte har det (Gavois et al., 2006). Att inte 

utgå från någon metod i samtalsstödet kan förstås som att socionomerna på BUP är flexibla i 

syfte att låta föräldrarna tala fritt och själva reflektera. Men även att en grundtanke finns om att 

varje förälder är unik och har individuella behov, varvid en särskild eller manualbaserad metod 

skulle kunna hindra interaktionen och alliansskapandet. Larsson och Sohlberg (2014) diskuterar 

nämligen att om en förutbestämd social relation finns, kan den forma den blivande interaktionen 

(a.a.). Således går det att förstå socionomernas inställning till att inte använda sig av och låsa 

sig vid metoder på ytterligare vis, då det kan tänkas styra det redan formade och strukturerade 

mötet. 

 

Alex beskriver att om barnet har en allvarligare depressions- och ångestproblematik, som till 

exempel självskadebeteende, kan föräldrarna få stöd i grupp på BUP. Gruppsamtal kan enligt 

Gavois et al. (2006) leda till en lättnadskänsla hos föräldrarna, eftersom det kan ge en bekräf-

telse på att de inte är ensamma om sina familjeförhållanden. En allvarligare problematik hos 

barnet kan därmed innebära ett sämre mående även hos föräldrarna (a.a.). Att BUP erbjuder 

föräldrastöd i grupp kan ses som en fördel i enlighet med Gavois et al. (2006), eftersom att 

föräldrar möter andra föräldrar som kan stärka varandra och skapa en vi-känsla. Falk (2001) 

beskriver att psykisk ohälsa kan vara stigmatiserade, och Goffman (2014) menar att stigmati-

sering i sin tur kan leda till isolering, både för individen själv och för anhöriga som också genom 

isoleringen kan bli deprimerade (a.a.). Således kan vi-känslan som skapas vid gruppstöd även 

vara gynnande för barnet med psykisk ohälsa, då föräldrarna kan må bättre genom av att prata 

med andra i likartad situation. Föräldrarna får en möjlighet att möta andra föräldrar, utan att 

behöva känna skam (jmf. Falk, 2001). Således kan interaktionen mellan föräldrarna i gruppstö-

det förstås som stärkande då ett utbyte av erfarenheter kan leda till minskad känsla av skam.  

 

Den sista stödinsatsen, som en av socionomerna presenterar att föräldrar och barn på BUP har 

möjlighet att delta i, är anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) vid relationsproblematik. I 

denna terapiform arbetar socionomen tillsammans med hela familjen och fokus vilar på att 

hjälpa familjen att identifiera anknytningsbrott och de känslor som härletts från det. Anknyt-

ningsbrott förklaras av Maria som det som gjort att relationen mellan förälder och barn inte 

fungerar, och är baserat på anknytningsteori. Gavois et al. (2006) betonar att rådgivning i alla 
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dess former för föräldrar kan underlätta interaktioner inom familjerna och därigenom skapa 

empowerment (a.a.). Samtliga ovannämnda insatser kan således ses bidra till att föräldrar upp-

lever sig klara av situationer kring deras barn, eftersom insatserna innefattar olika former av 

rådgivning. 

 

Två av fem socionomer talar om att vissa föräldrar kan vara mer utsatta än andra vilket kan 

komma att kräva mer stöd från socionomen. Föräldrar kan behöva lugnas och få känna trygghet 

i olika grad. Maria berättar att familjer som exempelvis är föremål för en socialtjänstutredning 

kan uppleva stress i att påbörja föräldrastöd som ännu en process. Det gäller att ta en sak i taget, 

”det handlar om att göra iordning rabatten så att det ska kunna växa någonting där […] förbe-

reda så att det finns en grogrund för förändring” (Maria). Tidigare forskning visar att tillit till 

professionella lägger en grund för föräldrar att handskas med barnets problematik i förhållande 

till många processer (jmf. Widmark, et al., 2013) samt att professionellas engagemang i förhål-

lande till familjens eventuella belastningar är gynnande (a.a. 2013; Johansson et al., 2013). Det 

kan förstås som att socionomen spelar en viktig roll för familjen som helhet, trots att de bara 

träffar föräldrarna. Socionomen tar således hänsyn till andra processer och omkringliggande 

faktorer, såsom att familjen exempelvis har en pågående utredning av socialtjänsten. Gavois et 

al. (2006) anger att familjer i helhet kan uppleva mer stress om föräldrarna inte involveras, då 

stödet kan ses påverka hela familjen (a.a.). Samtliga intervjuade socionomer förmedlar att för-

äldrarna är en viktig del i barnets tillfrisknande, i olika aspekter, varvid socionomen har som 

mål att involvera dem. Således kan socionomen ses ha ett helhetstänkande kring barnets till-

frisknande, vilket kan göra att även föräldrar som är mer utsatta än andra kan få den hjälp de 

behöver. 
“En kollega till mig sa så bra [...] ‘jag tror att om vi inte skulle träffa några barn utan bara jobba med 

föräldrarna [...] så tror jag att vi skulle få minst lika bra resultat på barnets mående.’ [...] jag tror ofta 

att det handlar om att föräldrarna inte orkar, inte ser, inte kan. [...] Jag tror verkligen föräldrastöd är 

superviktigt och att man kanske skulle ha mer av det. [...] Att hjälpa föräldrarna att bli barnets hjäl-

pare.”  

Charlie 

 

Socionomernas beskrivningar i stycket ovan samt Charlies citat kan tolkas i ljuset av Hol-

mqvists (2007) relationsteori. Det är nämligen viktigt att socionomerna skapar relationer och 

bygger allianser med föräldrarna de möter, oberoende av föräldrarnas eget mående och nuva-

rande situation (dock kan varierat mående kräva olika grad av engagemang från socionomens 

sida). Relationsskapandet är viktigt för att hjälpa föräldrar som, liksom barnen själva, står inför 

ett förändringsarbete. Socionomerna ger uttryck för en förståelse att föräldrar kan vara utsatta 

på olika vis, vilket kan ses vara en grundsten i alliansskapande. Charlies citat ovan kan även 

förstås utifrån empowerment (jmf. Tengqvist, 2007), eftersom det skulle kunna vara ett uttryck 

för att hen har en tilltro och tillit gentemot föräldrarnas möjlighet att själva hjälpa sina barn med 

hjälp av verktyg som socionomen kan bidra med. 

 

Valet av stöd och hur socionomen bemöter föräldrar till barn med depression kan påverkas av 

hur socionomen ser på orsaker till depression. Beroende på orsakerna kan socionomen försöka 

leda in samtalet med föräldrarna på de områden som anses vara problematiska och bemöta där-

efter. Socionomerna ser på sociala faktorer som tänkta orsaker till depression, snarare än indi-

viduella (exempelvis ärftlighet). Trauma, höga krav, skilsmässa, skolmiljö och sociala medier 

är några sådana faktorer som Kim lyfter som orsaker till depression. Alex, Maria och Charlie 

betonar relations- och kommunikationsproblem, vilket är något som de nästan alltid stöter på i 

de familjer där barnet har en depression. Sam tar upp barn som väntar på autismutredningar 

som en eventuell orsak ”om man inte förstår världen, då blir man ganska deprimerad”. Slutligen 

är stress också något som samtliga socionomer anser kan vara en orsak. De olika orsakerna 
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samtliga socionomer beskriver kan vara ett uttryck för deras kulturella kapital (jmf. Jacobsson 

et al., 2010). Eftersom socionomerna har en grundläggande socionomutbildning kan synen på 

depression delvis vara samstämmig, men eftersom det går att anta att de har olika arbets- och 

livserfarenheter kan synen också skilja sig åt på vissa avseenden. Det kulturella kapitalet kan 

således påverka hur de ser på orsaker till depression och vad de uppmärksammar som svårig-

heter i familjer där depression finns, och därmed också hur de sedan väljer at bemöta föräld-

rarna.  

 

Vidare har föräldrarna som har en kontakt med BUP ett varierat mående, de som inte mår bra 

uppvisar bland annat nedstämdhet, stress, oro och utmattning. Östman et al. (2005) skildrar en 

kollektiv belastning hos familjer vars barn har en depression, eftersom familjemedlemmar som 

lever tillsammans anses mest sårbara att också påverkas av barnets mående (a.a.). Maria ut-

trycker dessutom: ”Jag har inte träffat på någon som inte smittas av sitt barns depression. Som 

inte är nedstämd själv.”. Föräldrarna kan vara deprimerade eller ha någon annan problematik, 

något som överensstämmer med Östmans och Larssons (2000) studie om att anhöriga upplever 

den psykiska hälsan som den mest påtagliga subjektiva belastningen på grund av barnets må-

ende.  
 

”Miljöfaktorer [...] bidrar och väldigt ofta tänker jag att en depression uppstår ur en situation där 

man har kommunikationsmissar, man missförstår varandra, man läser inte av varandra, man blir inte 

tillräckligt bekräftad eller bemött på ett sådant sätt. Det här får gå lite för lång tid, tillsammans med 

lite för höga krav och då tror jag att det finns en grogrund för att en depression kan utvecklas.”  

Maria  

 

Utifrån det går det att förstå vikten av att socionomerna på BUP arbetar ur ett helhetsperspektiv, 

eftersom depression kan ha en negativ inverkan även på andra familjemedlemmar och relation-

erna i familjen. Det går dessutom att förstå socionomernas beskrivningar av de mest förekom-

mande symtomen hos föräldrarna utifrån den sårbarhet som Östman et al. (2005) beskriver, 

eftersom det kan vara påfrestande att leva i en ständig närvaro av psykisk ohälsa. Vidare kan 

socionomernas uppfattning av föräldrarnas mående förstås utifrån Larsson och Sohlbergs 

(2014) problematisering av social interaktion. Eftersom familjer där psykisk ohälsa föreligger 

kan ha ett försämrat mående generellt (jmf. Östman et al., 2005), kan det också antas att kon-

flikter i högre grad kan uppstå mellan de enskilda familjemedlemmarna. Det är därför förståe-

ligt att föräldrar, genom interaktion med barnet med psykisk ohälsa, kan bli ”smittade” av bar-

nets mående och uppvisa egna symptom såsom exempelvis nedstämdhet och utmattning, vilket 

socionomerna ovan ger uttryck för. 

 

6.2. Professionellt bemötande 

De olika socionomerna beskriver att professionellt bemötande för dem innefattar flera kompo-

nenter såsom att: bekräfta, skapa struktur, förbereda sig, sätta ord på obehagligheter och vara 

motiverande. Validering, lyhördhet och förståelse är dock de faktorer som de intervjuade socio-

nomerna främst förknippar med professionellt bemötande. De förklarar att validering innebär 

att få föräldern att känna sig förstådd och att dennes känslor blir bekräftade i nuvarande situat-

ion. Den som lyssnar har en känslomässig förståelse utan att behöva hålla med. I samband med 

nämnandet av validering talar samtliga socionomer om att inte döma och värdera, utan istället 

lyfta det positiva och det som föräldrarna gör bra:  
 

”När föräldrar brukar prata om fel brukar jag säga ‘släpp det, det som är begånget är begånget och 

gjort och klart’.”  

Sam 
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Garber et al. (2011) förklarar att ett sådant tillvägagångssätt (jmf. Sams citat ovan) kan vara 

gynnande även för barnets tillfrisknande. Studiens resultat visar att barn vars föräldrar har psy-

kisk ohälsa tenderar att upprätthålla ett dåligt mående (a.a.). Det visar på att ett lösningsfoku-

serat tänkande kan vara att föredra för att stärka föräldern att orka finnas där för sitt barn, snarare 

än ältar orsaker som lett till ett dåligt mående hos barnet. Vidare beskriver Hunter Romanelli et 

al. (2009) att föräldrastödsprogram bör vara bland annat icke-stigmatiserade för att ge framgång 

för föräldrars mående och upplevelse av stöd (dock bör poängteras att de syftar till förslag på 

förhållningssätt vid föräldrastödjande program snarare än individuellt stöd, varvid det kanske 

inte är helt applicerbart). Däremot går det att föreställa sig att ett sådant förhållningssätt även 

är fördelaktigt vid enskilda samtal, genom att tolka Sams handlande i citatet ovan där hen be-

skriver att hen inte lägger vikt vid att upprätthålla känslan av skuld hos föräldrarna. Sams utta-

lande kan vidare förstås som ett försök till empowerment (jmf. Starrin, 2007), då hen genom 

språket uppmuntrar föräldrarna att fokusera på lösningar. 

 

Samtliga socionomer beskriver vidare att lyhördhet bland annat handlar om att lyssna till mer 

än bara innehållet av det som uttrycks. Alex pratar om medvetenhet i samband med lyhördhet 

och menar att det inte alltid är lätt för föräldrarna. Socionomen bör vara lyhörd för vad som 

fungerar respektive inte fungerar. Vidare beskriver Alex att ”det behöver inte vara rätt, det jag 

tror, utan ha respekt för att det kanske inte alls funkar för den familjen”. Enligt Gavois et al. 

(2006) krävs det att professionella har ett inlyssnande förhållningssätt för familjens erfarenheter 

och belastningar (a.a.) eftersom föräldrar kan se sig själva som värdefulla informanter rörande 

barnet (Johansson et al., 2013). Alexs förhållningssätt kan tolkas utifrån Bourdieus kulturella 

kapital (jmf. Jacobsson et al., 2010). Det kan förstås som ett “språk” individer bär med sig som 

en kunskapsbank vid interaktioner som kan skapa en känsla av gemenskap. Alexs sätt att be-

möta kan ses ge uttryck för en medvetenhet att föräldrarna inte nödvändigtvis har samma kul-

turella kapital som hen varvid Alex ödmjuka framtoning kan ge utrymme för vad som är viktigt 

för föräldrarna i förhållande till barnet. 

 

Att socionomerna är medvetna om individers olika kulturella kapital (jmf. Jacobsson et al., 

2010) kan vidare tolkas bidra till mer effektiv hjälp då familjen kan få det stöd som de själva 

anser sig behöva. Dessutom kan lyhördheten och respekten, som socionomen visar genom att 

se föräldrarna som experter på sina barn, tänkas förmedla en tilltro till föräldrarnas förmåga 

som kan leda till ett ökat engagemang och en förstärkning av den egna förmågan, det vill säga 

empowerment (jmf. Tengqvist, 2007). Föräldrarna ges alltså möjligheten, att under rätt förut-

sättningar, känna sig kapabla och kompetenta att vara sina barns primära hjälpare. Vidare kan 

Alexs sätt att bemöta genom lyhördhet också tolkas utifrån Bos (2014) fokuserade interaktion. 

Det eftersom hen genom sitt inlyssnande, engagemang och visade respekt för vad som fungerar 

och inte inom familjen ger uttryck för en typ av rollmodell för hur kommunikationen kan fun-

gera 

 

Samtliga socionomer beskriver också förståelse som en viktig faktor inom professionellt bemö-

tande. Förståelse kan ses ligga nära validering eftersom validering delvis handlar om att visa 

förståelse genom bekräftelse. Maria talar om förståelse på ett annat sätt, nämligen om vikten av 

ödmjukhet kopplat till förståelse: ”varenda familj och varenda historia som kommer in är unik, 

så det blir ju väldigt svårt att ge generella svar. […] Att våga vara lite lagom, prestigelös i det”. 

Det vill säga att ha en förståelse inför att det inte finns några generella svar för samtliga familjer. 

För att förstå Marias inställning till förståelse kan Holmqvists (2007) teori om behandlingsre-

lationen användas. Det påvisar att Marias grundtanke om visat intresse för att förstå, är av vikt 

för den relation som skapas mellan socionom och föräldrar. Det går även att tolka, utifrån att 
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Maria ser familjerna som unika, att hen genom ett intresserat förhållningssätt utforskar famil-

jerna för att komma framåt i behandlingsprocessen. Gavois et al. (2006) betonar även att för-

ståelse är av vikt för ett professionellt bemötande samt att socionomen bör ge eventuella för-

klaringar till föräldrarnas reaktioner i förhållande till barnet. Dessutom förmedlar Johansson et 

al. (2013) vikten av att som professionell ständigt vara medveten om hur denne agerar kring 

och bemöter föräldrar (a.a.), vilket alla socionomer i föreliggande studie reflekterat kring. Wid-

mark et al. (2013) beskriver att föräldrar även vill känna en öppenhet i kontakt med profession-

ella (a.a.). En tolkning som kan göras är att om föräldrar upplever att de blir respekterade och 

får förståelse av socionomerna, i samband med att de är öppna gentemot socionomerna, kan en 

relation och allians bildas.  

 

Maria, Alex och Kim betonar begreppet allians, eller mer specifikt om vikten av de aspekter 

som skapar en god allians, som att exempelvis kunna lyssna, visa engagemang och validera 

föräldrarna. Kim nämner att alliansen är bland det viktigaste för att nå framgång i både behand-

lingsprocessen och i det slutliga resultatet av behandlingen, samt att det goda lyssnandet hos 

professionella är en grundläggande faktor för att skapa allians. Holmqvist (2007) beskriver att 

alliansen har betydelse för behandlingens resultat i sin teori om relationer. Dessutom menar han 

att det finns fyra dimensioner av allians, varav den fjärde handlar om behandlarens engagemang 

för att skapa en god allians (a.a.).  Socionomernas beskrivningar ovan överensstämmer delvis 

med Holmqvists (2007) uppfattning om alliansens vikt för behandlingen men också vilka fak-

torer som kan leda till en allians. Det kan tolkas som att socionomerna på BUP har ett fokus på 

att skapa allians för att behandlingen ska gå att genomföra. Vidare berättar Maria om sin strategi 

för att lyckas skapa allians med både föräldrar och barn, vilket hen anser grundläggande för att 

ha möjlighet att arbeta vidare med familjen: 
 

“Allians, allians, allians. Alltså vi kan inte göra någonting utan allians. [...] Jag kan inte bygga allians 

om inte jag hittar något som jag gillar hos varenda en. […] För i alliansen så finns ju också det att 

man kan utmana, man kan backa tillbaka, man kan pressa på. Har man det så har man en grogrund 

att jobba på.”  

Maria 

 

Fortsättningsvis nämner samtliga socionomer tydlighet och information om deras funktion och 

uppdrag som viktiga delar vid professionellt bemötande. Tydlighet beskrivs bland annat i för-

hållande till att förmedla till föräldrar och barn att arbetet som utförs på BUP är på uppdrag av 

hälso- och sjukvården (det vill säga att BUP inte är en myndighet) samt att vården är frivillig 

och att behandlingsresultatet är beroende av att föräldrarna kommer dit och bidrar. Vidare är 

socionomerna tydliga gentemot föräldrarna att de arbetar på uppdrag av barnet. Om föräldrarna 

har problem som inte är kopplade till barnets mående, är socionomerna således tydliga och 

hänvisar till rätt instans. Charlie talar även om tydlighet i samband med att ha struktur i mötena, 

berätta om sekretess, journalföring och orosanmälningar. 

 

Vidare talar Kim om att ge information är relevant i det professionella bemötandet, bland annat 

genom att informera föräldrarna om barnets behandlingsprocess i syfte att involvera dem och 

skapa trygghet. Empirin överensstämmer med tidigare studier angående betydelsen av att ge 

information till familjen. Exempelvis Nowak et al. (2013) som menar att föräldrar önskar in-

formation om både barnets diagnos och hur familjen kommer påverkas i vardagen av barnets 

mående, och Gavois et al. (2006) understryker att information är viktig för att undvika förvir-

ring och oro hos familjen (a.a.). Genom att ge föräldrar tydlighet i och information om behand-

lingen som rör barnet kan det tolkas bidra till det som Socialstyrelsen (2011) beskriver i förhål-

lande till empowerment. Det vill säga att föräldrar, tillsammans med barnet, kan uppleva att de 
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har makt över beslut kring behandlingen, vilket kan leda till ett ökat självförtroende för famil-

jemedlemmarna (a.a.). Vidare kan det tänkas leda till minskad oro och stress hos föräldrarna 

samt ytterligare engagemang i barnets behandling och arbete mot att uppnå psykiskt välmående 

hos barnet och familjen som helhet. 
 

Fortsättningsvis förmedlar Kim, Alex och Maria att förberedelser inför ett möte är något som 

kan anses påverka det professionella bemötandet. Kim förklarar att förberedelse bör finnas inför 

samtal, men också att agendan kan komma att ändras beroende på vad föräldrarna har med sig 

till mötet. Alex beskriver att hen vanligtvis ser över befintlig information om barnet och föräld-

rarna som förberedelse. Förförståelse kan tänkas påverka bemötandet av föräldrarna, både po-

sitivt och negativt. Exempelvis kan information om familjen vara gynnande så att de inte behö-

ver berätta samma sak för flera olika professionella, dock kan det göra att den professionelle 

får en förutfattad mening om familjen. Alex förklarar även att hen kan behöva resonera med 

barnets behandlar. Andra förberedelser kan vara att gå igenom tidigare anteckningar eller ta 

fram efterfrågat material till föräldrarna. För att nollställa sig inför ett föräldrastödjande möte 

beskriver Maria att hen brukar göra något icke-arbetsrelaterat, i syfte att inte ha för mycket 

tankar i huvudet från tidigare möten. Dessutom förmedlar Maria att hen “har förberedelser på 

flera plan”, den långsiktiga förberedelsen innefattar grundutbildning, teoretisk förankring, hålla 

sig uppdaterad kring ny forskning samt ha BUP:s riktlinjer i bakhuvudet. Det kan tolkas som 

att det professionella bemötandet är beroende av att socionomerna, på sina individuella sätt, får 

tid att förbereda sig inför mötet med föräldrarna.  

 

Kims resonerande kring förberedelser kan ses som ett uttryck för interaktion i förhållande till 

en förutbestämd social relation (jmf. Larsson & Sohlberg, 2014). Eftersom både socionomer 

och föräldrar kan ha förväntningar på mötet, kan förberedelserna användas i försök att nå upp 

till den standard som förväntas av föräldrarna (och den professionelle själv) på den profession-

ellas roll vid kommande interaktion. Det professionella bemötandet kan således ses påverkas 

beroende på den utsträckning som socionomen hinner förbereda sig inför varje individuellt 

möte. 

 

6.2.1. Konfrontativt förhållningssätt i bemötandet  

Maria, Charlie och Sam beskriver att det finns situationer där de väljer att ha ett mer konfron-

terande tillvägagångssätt. Det kan innebära att “hitta någon balans mellan ‘jag hör att du också 

har det jobbigt själv [föräldern] och jag respekterar det och jag förstår om du vill prata om det, 

men här fokuserar vi inte på det, utan på vad som blir svårt för dig med barnet’” (Charlie). 

Vidare anger Charlie att det kan innebära att vara rak, direkt och tydlig. Maria berättar att hen 

ibland är medvetet konfrontativ för att komma framåt i behandlingsprocessen “jag är inte här 

för att bara förstå, jag är här för att förändra och hjälpa dom med det”. Charlie uppger att kon-

frontativa situationer går att hantera om ett förtroende och en allians skapats. Sam förklarar att 

hen ibland kan behöva uppmärksamma rent destruktiva egenskaper hos föräldrarna som hen 

inte anser är bra för barnet: 
 

”Man pratar om barnet när barnet är med och talar om hur dåligt det är, det måste man ju stoppa 

tycker jag. Det är ju inte uppbyggligt för någon, allra minst barnet. [...] Man får vara lite omedelbar 

och lite intuitiv, [...] fråga vad dom tänker händer med barnet när man hör sådana saker, [...] man 

kan […] reflektera mer.”  

Sam  

 

Sett ur ett relationellt perspektiv är behandlingsrelationen en viktig aspekt för att skapa föränd-

ring (Holmqvist, 2007). Utifrån Marias, Sams och Charlies reflektioner om det konfrontativa 

förhållningssättet kan tolkas att: för att ha möjlighet att i behandlingsprocessen med föräldrar 

kunna inneha ett konfrontativt förhållningssätt vid behov krävs att (1) en relation finns mellan 



25 

 

socionomen och föräldrarna där föräldrarna litar på att socionomen agerar utifrån vad som är 

bäst för barnet, (2) att relationen är tillräckligt stark för att klara motgångar. Följaktligen kan 

alliansen och relationen alltså ses som grundläggande för att möjliggöra ett förändringsarbete 

som ibland kan kräva att socionomen inte bara är validerande, lyhörd och förstående utan även 

konfrontativ i sitt bemötande av föräldrar när det gynnar barnets mående. 

 

6.2.2. Bemötande vid skuld och skam 

Samtliga socionomer beskriver att de möter känslor av skuld och skam i samtalen med föräldrar. 

Föräldrarna kan ställa frågor såsom ”vad har vi gjort för fel?” (Alex) eller fråga om konkreta 

skeenden/beteenden inom familjen som de tror kan ha påverkat barnet. Maria berättar att många 

föräldrar förmedlar att de känner att de förlorat kontroll. Det kan uppfattas som skuld- och 

skamkänslor då det tyder på att föräldrarna inte anser sig kunna uppfylla sina barns behov. Sam 

beskriver att sådana känslor är vanliga i början av en behandlingskontakt, ”det gäller att inte 

trappa upp sådana svårigheter utan mer försöka dämpa”. Det skuldbeläggande som socio-

nomerna beskriver att föräldrarna uttrycker gentemot sig själva kan ses i ljuset av Falks (2001) 

förklaringar till stigma inom familjer med psykisk ohälsa. För att försöka bryta stigmatiserings-

processen kan det tänkas vara viktigt att socionomerna bekräftar föräldrarnas oro men samtidigt 

inte lägger vikt vid känslan av misslyckande i föräldrarollen, liksom det Sam betonar ovan.  

 

Alex menar också att skuld och skam kan uppstå om familjen har social problematik eller om 

det finns begränsningar hos föräldrarna, vilket kan leda till att föräldrar ”kanske inte söker hjälp 

för att man är rädd för att någon ska få veta hur det är eller man kanske är rädd för att komma i 

kontakt med dom känslorna själv” (Alex). Ibland kan föräldrar även ha inställningen ”vadå, jag 

har inte gjort någonting […] det är mitt barn det är fel på” (Charlie), eller att ett barn uttrycker 

”jag mår såhär och ser att mamma och pappa inte mår bra på grund av mitt mående” (Kim). 

Båda dessa citat kan förstås som ett skuldbeläggande av barnet, antingen att föräldrarna gör det 

eller att barnet själv gör det. Att föräldrarna inte ser sin egen del i barnets psykiska ohälsa kan 

vara en bidragande faktor till stigmatisering av barnet genom stämpling (jmf. Falk, 2001). Det 

kan också leda till behandlingsprocessen inte får samma framgång som den skulle kunnat få 

(jmf. Falk, 2001), varvid det kan vara relevant att socionomen uppmärksammar föräldrarna om 

vad deras inställning kan ha för inverkan på barnet, utan att för den delen lägga över skulden 

på dem.  

 

De olika socionomerna beskriver förhållningssätt för att bemöta föräldrar som bär på skuld- 

och skamkänslor. Alex lyfter vikten av att se föräldrarnas styrkor och vad de gör bra, och sam-

tidigt validera och visa förståelse för deras känslor. Sam sammankopplar skuld och skam med 

stigma, och genom det också stress, och väljer att bemöta föräldrar med förståelse för att var-

dagen inte alltid är enkel. Charlie är inne på ett liknande spår och förklarar att hen brukar prata 

med föräldrarna om att ”man lever i en tuff värld. Det räcker att barnet kanske blir mobbat” och 

då stärka föräldrarna i att det inte nödvändigtvis är de som gjort fel, utan att barn kan må dåligt 

av olika anledningar. Maria använder omformulering för att hjälpa föräldrarna bli av med käns-

lorna och fokusera på barnets mående: 
 

”Istället för att prata om depressionen och nedstämdheten så kan man vända på det till att […] ’tänk 

om ni kunde få till en bättre kommunikation med varandra’ och ’ vad är det som gör att du som 

tonåring inte vänder dig till din mamma eller pappa när du är nedstämd utan att du söker dig till 

destruktiva handlingar?’ […]. När man kan vända det till att här skulle vi kunna jobba på att ni kan 

hitta en gemensam kommunikationsbas och jobba med er relation och […] stärka upp anknytnings-

brottet som har funnits […] det brukar liksom ge med sig där då, då ingjuter man hopp och har man 

sikte på […] ’hur jobbar vi framåt egentligen?’ och ’hur hittar vi en lösning?’”  

Maria 
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För att förstå hur det är att vara hjälpsökande beskriver Maria att hen kan besöka en annan 

reception än där hen arbetar och reflektera över hur det känns, att mötas av en ”lås-lucka, stängd 

dörr och lappar överallt”. Det vill säga ”våga att se den verklighet som många av våra patienter 

[och föräldrar] har”. Sam uppger att känslorna hos föräldrarna även kan finnas i väntrummen, 

därför bör professionella ”möta blicken, att se att de syns och finns. De är inte väggblommor” 

(Sam). 

 

Socionomernas beskrivningar av att bemöta föräldrar (som kan bära på känslor av skuld och 

skam) med förståelse kan tolkas utifrån relationsteori (jmf. Holmqvist, 2007). Det eftersom att 

för att ett förändringsarbete ska kunna inledas med föräldrarna är det av vikt att en allians mellan 

socionomen och föräldrarna skapas. Visat engagemang genom respekt, empati och förståelse 

är grundläggande för en allians, vilket gör att det går att förstå socionomernas förhållningssätt 

i att vara lösningsfokuserade, försöka dämpa ovannämnda känslor samt stärka föräldrar i det 

som de gör bra. Alltså: socionomernas visade förståelse kan vara uttryck för en strategi att för-

söka skapa en allians och därigenom ett förändringsarbete tillsammans med föräldrarna som 

kan vara gynnande för barnets behandlings och kanske även dennes psykiska hälsa. 

 

6.2.3. Motivationsarbete 

Professionellt bemötande innebär också att arbeta motiverande för att inkludera föräldrarna i 

barnets vård. Hunter Romanelli et al. (2009) betonar nämligen att samtliga föräldrastödsinsatser 

inom barnpsykiatrin har till syfte att hjälpa föräldrar i förhållande till barnets psykiska ohälsa, 

genom att bland annat motivera föräldrar till förståelse och engagemang (a.a.). Charlie nämner 

att en del föräldrar kan behöva mer motivation än andra och motivationsarbetet kan behövas 

vid olika stadier av barnets behandling. Det kan röra sig om föräldrar som inte ser sin egen del 

i barnets mående och väljer att inte medverka i stödinsatser. Det kan också handla om ”föräldrar 

som tackar ja och kommer till ett föräldrastöd men som sedan har svårt att omsätta [de strategier 

och tips de fått] när de kommer hem till familjen” (Alex). Vid empowerment betraktas individen 

som kapabel och kompetent, att genom sina egna styrkor klara av olika situationer (Tengqvist, 

2007). Dock gestaltas i citatet ovan en situation där syftet att skapa empowerment hos föräldrar 

kan vara svårt. En tolkning kan göras att det kan vara viktigt med medvetenhet och ödmjukhet 

inför att empowerment kan innebära en ansvarsförflyttning, vilket inte alltid behöver mottagas 

på ett bra sätt eller vara verksamt. Om en medvetenhet kring det finns kan socionomerna an-

passa stödet utifrån vad familjerna kan tänkas klara. Det kan i sin tur tänkas leda till mer effektiv 

hjälp för enskilda familjer.  

 

Charlie nämner att hen arbetar med mentalisering: ”prata om kommunikation, prata om relat-

ioner, eller om samspel. För att få igång föräldrarnas egen tankeprocess”, vilket kan tolkas leda 

till ett bredare perspektiv där föräldrarna förstår sin roll i barnets förbättringsprocess. Charlies 

tillvägagångssätt kan också förstås utifrån empowerment enligt Tengqvist (2007), då hen avser 

att bidra med verktyg som kan ge föräldrarna förutsättningar att hantera barnets mående och 

familjens situation. Det genom att hjälpa dem hitta sina egna starka och friska egenskaper ge-

nom mentalisering. Maria beskriver att hen arbetar på liknande sätt, men att det också läggs 

vikt på att ”lägga en del av ansvaret på föräldrarna”, eftersom det trots allt oftast är de som 

träffar barnet mest tid och har störst möjlighet till att ha en inverkan.  

 

Samtliga socionomer betonar att de inte tvingar någon till en föräldrastödjande insats, däremot 

används uppmuntrande för att motivera föräldrarna. Exempelvis beskriver Charlie att frågor 

såsom ”vad tänker ni att ni skulle kunna bidra med som hjälper ert barn?” kan ställas för att 

hjälpa föräldrarna till eget reflekterande, vilket hen menar kan leda till att föräldrarna känner 

sig mer delaktiga och motiverade att medverka i barnets vård. Att inte arbeta forcerande utan 
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snarare uppmuntrande med ett respektfullt förhållningssätt kan således tolkas som ett försök att 

skapa empowerment (jmf. Starrin, 2007) hos föräldrarna genom språket.  

 

Vidare kan brist på motivation också handla om utomstående faktorer för föräldrarna, berättar 

Alex och Maria. Exempelvis att det är lång resväg för att komma till BUP, vilket för en förälder 

med egna svårigheter kan bli en tröskel som gör att de avstår. På förstärkt öppenvård ges då 

möjligheten för socionomerna att göra hembesök, om de bedömer att det alternativet kan vara 

gynnande för att motivera föräldrarna till medverkan vid barnets vård. Flexibiliteten som socio-

nomerna uppvisar genom att erbjuda föräldrarna hembesök kan vara ett uttryck för Mouzelis 

nivåer av interaktion (jmf. Larsson & Sohlberg, 2014). Eftersom socionomerna visar förståelse 

för föräldrarnas olika anledningar att inte komma till BUP, kan de ses ha respekt för föräldrarnas 

eventuella avvikelser från normerna (såsom egna svårigheter). De är snarare måna om, och ser 

relevansen av, interaktionen med föräldrarna som prioritering före att följa normerna om att 

människor ska vara kapabla att klara sig själva (jmf. Falk, 2001).  

 

6.3. Utmaningar och svårigheter  

Samtliga socionomer beskriver olika utmaningar och svårigheter i det stödjande arbetet med 

föräldrar. Charlie förmedlar att hen har ”respekt för att föräldrarna ofta har provat nästan allt, 

kämpat jättemycket”, vilket gör att hen upplever en känsla av otillräcklighet och osäkerhet kring 

vad som mer kan vara bidragande. Dessutom uppger Charlie, Maria och Kim att många av 

föräldrarna har höga förväntningar på att de professionella ska föreslå lösningar på alla famil-

jens problem, vilket kan tolkas som att ovannämnda känslor kan bli mer påtagliga. Östman och 

Kjellin (2002) skildrar även i sin studie att föräldrar oftare tar hjälp av sina anhöriga och sitt 

privata nätverk än söker sig till professionella inom psykiatrin (a.a.). En tolkning kan göras att 

föräldrarna således kan ha dränerat de egna resurserna innan en kontakt med BUP upprättas, 

vilket skapar förståelse för både föräldrarnas höga förväntningar på BUP och socionomernas 

känslor av otillräcklighet. Ett annat sätt att förstå föräldrarnas höga förväntningar är genom 

Mouzelis interaktionsteori om normer (jmf. Larsson & Sohlberg, 2014). Eftersom det kan fin-

nas en förutfattad mening hos föräldrarna om hur professionella kan vara och vad de är kapabla 

till, vilket även kan illustreras med följande citat av Maria: 
 

”Då och då träffar vi på föräldrar som är intresserade av att lämna in sina barn, ’laga mitt barn’ eller 

’medicinera mitt barn så allting blir bra igen’ och då tycker jag att det kan vara lite utav en utmaning, 

att inkludera dem [föräldrarna] i processen.”  

Maria 

 

För att klara av ovannämnda känslor anger Charlie att lyhördhet gentemot föräldrarnas önske-

mål och behov är av vikt, och ofta kan vara det som professionella får luta sig emot. Det stäm-

mer överens med Lindgren et al. (2015) och Draucker (2005b) som betonar vikten av förståelse 

hos den professionella gentemot individen med psykisk ohälsa och dennes närstående. Vid så-

dana tillfällen beskriver Charlie dessutom att hen brukar förmedla att hen ”önskar att det här 

var ett trollspö, men det är en penna. Jag kan inte bara göra det bra för er […] det finns inga 

universallösningar, utan vi får försöka hitta vad som blir hjälpsamt för er”. Med det menar hen 

att kommunikation, reflektion och mentalisering, tillsammans med föräldrarna, kan bidra till en 

tankeprocess hos dem som gör att de finner egna lösningar. Charlies sätt att bemöta och upp-

muntra kan tolkas utifrån empowerment (jmf. Tengqvist, 2007). Det då hen har för avsikt hjälpa 

föräldrarna att skapa kontroll, samt hantera och ansvara över sin livssituation snarare än att ha 

fokus på problem. Ett sådant förhållningssätt kan således också ses sänka föräldrarnas förvänt-

ningar och minska socionomernas otillräcklighets- och osäkerhetskänslor, som nämnt i stycket 

ovan. Det kan även göra att hen klarar av utmaningen i att få föräldrar involverade och förstå-

ende för barnets psykiska ohälsa. 
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Vidare förmedlar Kim att det också är av vikt att tydliggöra för föräldrarna att precisera önske-

målen på stödet, för att ha möjlighet att hjälpa, då det kan vara svårt att ha fokus på för många 

problem samtidigt. Det tillvägagångssättet kan förstås i ljuset av Goffmans fokuserade inter-

aktion (jmf. Bo, 2014), då passande nivå av uppmärksamhet för individerna i interaktionen samt 

mötet i sig kan vara svår att uppnå om det saknas ett tydligt mål. Det eftersom socionomen 

annars kan bli upptagen av att orientera sig i föräldrarnas presenterade problem snarare än att 

fokusera på vad som i huvudsak är viktigast för dem. Dessutom skulle det kunna ge intryck av 

att engagemang hos socionomen saknas, vilket kan vara missgynnande för alliansen (jmf. Hol-

mqvist, 2007) och arbetsprocessen i att hjälpa föräldrarna att finna lösningar på familjens pro-

blem. 

 

En annan utmaning som socionomerna beskriver är bristen på tid i kombination med hög ar-

betsbelastning. Höga krav vid varje möte, mycket journalföring och det faktum att det finns 

väntelistor på behandling och utredning kan skapa stress hos de professionella. En önskan om 

mer tid till förberedelser, mer intensiv vård för familjerna och mer än en socionom vid föräld-

rastödjande insatser uttrycktes bland annat som förslag för att minska arbetsbelastningen och 

pressen. 
 

”Ibland kanske man skulle önska att man skulle jobba mer intensivt med en familj […] men det kan 

ju vara svårt här för oftast så blir det att man får tänka ’ja men föräldrastöd får jag lägga varannan 

eller var tredje vecka för att jag ska hinna träffa alla regelbundet’.”  

Alex 

 

Socionomernas önskan om bland annat mer intensiv behandling kan förstås utifrån Holmqvist 

(2007) relationsteori och dimensioner av allians. Då framgång i en behandling bland annat krä-

ver en viss grad motivation från både föräldrarna och socionomen, kan väntan mellan varje 

möte vara en riskfaktor. Det eftersom motivationen från gång till gång skulle kunna se olika ut 

då mycket kan hända inom en familj, där psykisk ohälsa finns, på två eller tre veckor. Dessutom 

kan alliansen mellan föräldrarna och socionomen förändras, om föräldrarna genom väntan upp-

fattar ett icke-engagemang hos socionomen (jmf. Holmqvist, 2007), vilket kan få en negativ 

inverkan på behandlingsresultatet. Därför går det att förstå socionomernas beskrivning av att 

tidsbrist och hög arbetsbelastning är en svårighet de möter i sitt arbete på BUP. 

 

Samtliga socionomer nämner vidare att en utmaning kan vara föräldrar som har svårigheter att 

samarbeta med varandra, exempelvis i förhållande till barnets vård. Östman och Larsson (2000) 

visar att familjemedlemmar till barn med depression bland annat kan känna oro och isolering, 

vara tvungna att sluta arbeta, få minskad fritid samt försämrad psykisk hälsa. Dessutom menar 

Champlin (2009) att familjemedlemmarna även kan uppleva ett avståndstagande från andra 

närstående, vilket också kan skapa en känsla av isolering (a.a.). Samtliga aspekter kan tänkas 

leda till ett dåligt mående hos familjemedlemmarna och ha en negativ inverkan på deras relat-

ioner. Det på grund av att interaktionerna mellan familjemedlemmarna kan bli intensiva då de 

är isolerade till att nästan bara interagera med varandra. Således kan en tolkning göras att de-

pression hos en familjemedlem kan leda till konfliktfyllda relationer inom familjen. Vidare kan 

socionomernas beskrivningar av föräldrars samarbetssvårigheter som utmaning förstås utifrån 

problematiseringen av begreppet samhandling (jmf. Larsson &Sohlberg, 2014). Det eftersom 

konflikter och interaktion i förhållande till varandra kan handla om att människor har olika syn 

på saker vid ett möte, vilket kan skapa förståelse för föräldrarnas samarbetssvårigheter rörande 

barnet eftersom de kan ha olika bild av vad som är bäst för barnet och hur vården ska se ut.  

 

Alex beskriver ett omvänt scenario i förhållande till ovanstående: att föräldrarnas konfliktfyllda 

relation kan vara en av grunderna till barnets dåliga mående. Viktigt då, menar Charlie, blir att 
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professionella förhåller sig till situationen och kanske träffar föräldrarna parallellt om det inte 

är möjligt att träffas tillsammans. Samtidigt blir det socionomens ansvar att få föräldrarna att 

förstå att det är barnet och dennes svårigheter som är i fokus på BUP, inte föräldrarnas relation, 

menar Charlie och Sam. Dock kan en tolkning göras att socionomerna har ett ansvar att moti-

vera föräldrarna att söka egen hjälp om barnets mående beror på problem i föräldrarnas relation. 

Det eftersom interaktionen mellan föräldrarna kan ses påverka barnet även denne inte är i direkt 

interaktion med föräldrarna i konflikt (jmf. Larsson & Sohlberg, 2014).  

 

Kim, Sam och Maria förklarar att föräldrar ibland kan tacka nej till stödinsatser om stöd redan 

föreligger vid annan instans, varvid ytterligare en stödfunktion snarare kan bli överflödig. Och 

att de mest frekventa anledningarna till att föräldrar tackar nej upplevs vara på grund av stress, 

trötthet, egen psykisk ohälsa och tidsbrist. Charlie beskriver också att föräldrarna kan känna sig 

obekväma i att prata om familjen och känslor. Charlies skildring av varför föräldrar kan tacka 

nej kan förstås utifrån stigmatisering (jmf. Falk, 2001), eftersom interaktionen med en ”normal” 

person kan skapa en känsla av osäkerhet hos föräldrarna att prata om sitt eget mående och sin 

situation med rädsla för vad socionomen ska anse om det.  

 

Alex och Maria nämner även centraliseringen av BUP som en eventuell orsak. Centraliseringen 

innebär att länets erbjudna BUP-insatser numera är belägna i Örebro, till skillnad från tidigare 

då det fanns BUP-mottagningar i flera kommuner i länet. Det kan påverka motivationen på 

grund av lång resväg och en ekonomisk belastning för familjen.  
 

”Så, är det jättesvårt att komma hit eller om jag själv [föräldern] har egna begränsningar och jag har 

bränt slut på all energi på att bara komma hit och ta mig till väntrummet. Det finns inte någon energi 

kvar att jobba med när vi sitter i samtal, då kan jag tänka mig att man hellre väljer att utebli och 

tacka nej.”  

Maria 

 

Vidare finns svårigheter när föräldrarna, som Sam uttrycker det: ”inte är helt med på noterna”, 

det vill säga inte förstår helheten kring barnets mående och att de kan vara en bidragande faktor. 

Eller som Maria menar, att de har ”egna svårigheter i form av egen psykisk ohälsa”. Både Lind-

gren et al. (2015) och Gavois et al. (2006) anger att det är viktigt att uppmuntra föräldrar till 

empowerment. Gavois et al. (2006) fördjupar uttrycket genom att beskriva vikten av att få för-

äldrarna att förstå helheten runt depressionen, det vill säga föräldrarnas betydelse för barnets 

tillfrisknande samt hur deras involvering kan leda till att underlätta vardagen. Champlin (2009) 

förklarar att en sådan attityd (liknande den som beskrivs av Sam ovan) inte nödvändigtvis be-

höver innebära att föräldrarna inte förstår, utan det kan också ha att göra med att de helt enkelt 

inte kommit så långt i sin egen process att acceptans för situationen ännu skapats. Scenarierna 

som Sam och Maria beskriver kan dock bidra till bristen på engagemang för att medverka vid 

barnets vård och tillfrisknande. Vid sådana tillfällen uppger de att det är viktigt att bekräfta och 

validera föräldrarna, men också vara tydlig i att förmedla föräldrarnas betydelse för behand-

lingsprocessen, i enlighet med Gavios et al. (2006). Att samtala om betydelse kan förstås utifrån 

Collins teori om interaktioner som rituella skeenden, beskrivet av Lundberg (2013). Det ef-

tersom socionomerna, i syfte att engagera föräldrarna, bekräftar och validerar, vilket kan ses 

som ett sätt att försöka skapa en ömsesidig fokusering i interaktionen med föräldrarna. En tolk-

ning utifrån det är att socionomerna således i interaktionen uppmuntrar till empowerment ge-

nom det tillvägagångssätt som de beskriver ovan. 

 

Trots att socionomerna möter olika utmaningar och svårigheter i arbetet beskriver samtliga att 

de har eller vet hur de kan skaffa de resurser som behövs för att genomföra uppdraget att stödja 

föräldrar. Det är ett svårt arbete som utförs på BUP, men socionomerna upplever att situationer 
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sällan uppstår där de känner sig fullständigt handfallna: ”Det finns alltid något man kan göra” 

menar Kim. Fyra av de intervjuade har dessutom vidareutbildning utöver socionomexamen, 

som de anser bidrar till verktyg i form av bland annat strategier och metoder. Dessa kan använ-

das, inte bara vid behandling av barn utan också, vid stödjandet av föräldrar. Tre av de inter-

vjuade har arbetat inom BUP en längre tid och anser att de med åren skaffat den kunskap, de 

redskap och den erfarenhet som behövs för att genomföra arbetet. Att socionomerna anser sig 

ha möjlighet att klara av de flesta svåra situationer de försätts i kan förstås utifrån Bourdieus 

habitus (jmf. Layder, 2006). Om socionomerna har en gedigen kunskapsbank om hur de kan 

interagera med andra individer, kan det skapa en flexibilitet hos dem som kan bidra till inställ-

ningen att det alltid finns något de kan göra i mötet med föräldrar, som Kim uttrycker ovan. En 

sådan inställning kan också förstås utifrån Mouzelis nivå om situationsbundenhet vid interakt-

ion (jmf. Larsson & Sohlberg, 2014), eftersom socionomerna genom en förståelse för att varje 

social situation är unik kan anpassa sig efter vad som sker i det direkta mötet. 

 

Vidare förmedlar samtliga socionomer att de tar hjälp av varandra vid de stunder de egna re-

surserna inte räcker till. Både inom professionen men också mellan professioner, eftersom det 

bidrar till en blandning av erfarenheter och kunskaper. Kim nämner att ”vi hjälper varandra som 

en grupp […] vi rådfrågar varandra”, både gällande strategier och praktiskt material. Socio-

nomernas inställning till att ta hjälp av (och även hjälpa) varandra kan förstås utifrån Collins 

interaktioner som rituella skeenden (jmf. Lundberg, 2013). Eftersom de genom den ömsesidiga 

fokuseringen, att hitta lösningar på problematiska situationer för familjer, får en slags gruppso-

lidaritet och därigenom skapas en mentalitet och kultur på arbetsplatsen: att hjälpa varandra 

inom professionen och att se samverkan som en självklarhet i det mångprofessionella teamet. 

 

 

7. Diskussion 
Syftet med studien har varit att förstå hur socionomer på BUP:s öppenvårdsavdelningar i Öre-

bro professionellt bemöter föräldrar, till barn som behandlas för depression, vid föräldrastöd-

jande insatser. I inledningen av föreliggande studie presenteras studiens relevans i förhållande 

till problemområdet, men studien har även mening i en samhällelig aspekt. Psykisk ohälsa är 

ett samhälleligt problem, vilket framgår både i den tidigare forskningen men också i empirin. 

Det är av vikt att en medvetenhet finns kring att psykisk ohälsa är utbrett och inte bara behöver 

drabba individen med psykisk ohälsa, utan kan också ha en negativ inverkan på familjen. Om 

inte föräldrar till barn med psykisk ohälsa får det stöd de är i behov av i förhållande till barnets 

mående, kan det komma att innebära ytterligare samhällsresurser om föräldrarnas psykiska må-

ende kräver individuella psykiatriska insatser i ett senare skede. Utifrån ovanstående har studien 

relevans för socialt arbete, då ett helhetstänkande finns inom BUP samt att det professionella 

bemötandet från socionomerna kan bistå med att upprätthålla föräldrars psykiska hälsa.  

 

I det resterade diskussionsavsnittet introduceras egna reflektioner och tankar som uppkommit 

under arbetsprocessen med studien samt diskussion om metoden. Dessa presenteras samman-

vävda då de egna reflektionerna och tankarna kring metod är relaterade till varandra.  

 

De stödinsatser som socionomerna beskriver erbjuds är psykoedukation, individuellt samtals-

stöd, föräldrastöd i grupp samt anknytningsbaserad familjeterapi. Föreliggande studie visar att 

föräldrar har varierat mående och olika behov, och socionomerna försöker möta dessa behov så 

länge de har betydelse för barnets psykiska hälsa. En diskussion kan utifrån det föras kring 

huruvida resultatet kunde blivit annorlunda beroende på valet av intervjupersoner. Exempelvis 

framgår att de olika socionomerna har olika utbildningar och kunskaper som de använder i de 

föräldrastödjande insatserna. Insatserna som erbjuds är grundade i BUP:s riktlinjer, dock kan 
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varje enskild socionom komma att påverka hur stödet är utformat och vilka verktyg som er-

bjuds. Dessutom kan egna preferenser påverka hur socionomerna väljer att stödja föräldrarna. 

Urvalet av intervjupersoner kan ses ha en inverkan på resultatet. Dock har ett försök till en 

empiri med variation varit vår ambition under arbetsprocessen, varvid socionomer från olika 

öppenvårdsavdelningar intervjuats. Eftersom medvetenhet har funnits om att det kan före-

komma olika kulturer på de olika arbetsplatserna som kan påverka resultatet. I tidigare forsk-

ning (Stjernswärd, et al., 2011; Plantin & Daneback, 2009) framkommer att internetbaserat stöd 

är en möjlig insats. Denna insats erbjuds dock inte på BUP. Internetbaserat stöd presenteras 

nämligen som kostnadseffektivt och en insats som minskar stigma, eftersom föräldrar anonymt 

kan samtala med varandra och skapa en vi-känsla. Som orsak till att inte delta i erbjudet stöd 

lyfter socionomerna bland annat att vissa föräldrar har svårt att prata öppet om känslor, varvid 

internetbaserat stöd skulle kunna vara gynnande för den målgruppen. Dock visar både tidigare 

forskning (Holmqvist, 2007) och våra intervjuer att alliansen kan vara bidragande till behand-

lingsresultatet. Alliansen kan föräldrarna gå miste om i det internetbaserade stödet. Vidare und-

rar vi om det internetbaserade stödet är självstigmatiserande (jmf. Falk, 2001). Det eftersom 

föräldrar indirekt uppmuntras vara anonyma kring samtal om psykiskt mående, vilket ytterli-

gare kan stärka den norm som föreligger om att psykisk ohälsa kan ses som avvikande. Således 

finns det både för- och nackdelar med det internetbaserade stödet. Insatsen kan därför ses som 

ett alternativt eller ett extra stöd som BUP skulle kunna erbjuda vissa föräldrar, exempelvis de 

föräldrar som har lång färdväg.   

 

För att ha möjlighet att förstå socionomernas professionella bemötande av föräldrar, då bemö-

tandet är av betydelse vid föräldrastödjande insatser enligt tidigare forskning (Hunter Romanelli 

et al., 2009; Gavois et al., 2006; Nowak et al., 2013), är det relevant att ta reda på vad profess-

ionellt bemötande innebär för socionomerna. Frågan är även viktig i förhållande till hur socio-

nomer motiverar föräldrar till föräldrastöd. I vår undersökning framkommer att professionellt 

bemötande är diffust med olika värderingar, vilka är subjektiva och ger en nyanserad bild av 

vad professionellt bemötande kan vara. Gemensamma komponenter som nämns är dock vali-

dering, lyhördhet och förståelse. Således går det att anta att det inte finns någon generell bild 

av begreppet, varvid det blir svårt att i resultatet tydligt framställa vad ett professionellt bemö-

tande är, vilket är något som tagits hänsyn till under analysprocessen. Istället presenteras en 

samlad bild av det som de intervjuade socionomerna på BUP anser är professionellt bemötande 

tillsammans med hur de, genom sina subjektiva tankar om bemötande, också bemöter föräldrar. 

 

Vidare kunde resultatet om bemötande blivit annorlunda om föräldrar intervjuats istället för, 

eller i tillägg till, socionomer. Resultatet kunde också ha blivit ett annat om det var andra socio-

nomer än de fem i studien som intervjuats, eftersom begreppet uppenbart är subjektivt. Fort-

sättningsvis är empirins innehåll beroende av de frågor som ställs under intervjun, varvid annan 

data hade kunnat vara tillgänglig om andra frågor ställts. Dessutom kan valet av teoretiska be-

grepp för att inhämta och analysera empirin ha styrt det slutliga resultatet angående bemötande, 

eftersom stigma, interaktion och relationsteori delvis utformat den intervjuguide som använts 

vid empiriinsamlingen samt medfört en förförståelse vid analysen. Om andra teorier och teore-

tiska begrepp valts, kunde fokus i analysen differerat.  

 

Socionomerna framhåller en rad olika situationer som kan vara utmanande och svåra i mötet 

med föräldrar. Det kan handla om att föräldrar har orimligt höga förväntningar på vården som 

kan vara svåra för socionomerna att uppfylla, vilket kan leda till osäkerhets- och otillräcklig-

hetskänslor hos de professionella (någon som ytterligare nämns som en utmaning). Vidare 

framkommer att samarbetssvårigheter mellan föräldrar kan vara problematiskt att förhålla sig 

till, detsamma rörande föräldrar som avböjer stödinsatser trots att socionomerna ser ett tydligt 
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behov. Empirin och analysen om utmaningar och svårigheter kan också vara påverkat av valet 

av teoretiska begrepp, exempelvis då interaktion styrt intervjufrågorna om utmaningar i pro-

fessionella bemötandet av föräldrar, snarare än generella utmaningar på arbetsplatsen. Fortsätt-

ningsvis framkommer att flera av svårigheterna som nämndes var överkomliga. En fråga som 

uppstår kring det är om inställningen kan ha med socionomernas vidareutbildningar eller långa 

arbetslivserfarenheter att göra? Eftersom flera av dem nämnde att de använder sig av de kun-

skaperna och verktygen. Eller kan det ha att göra med den rådande arbetskulturen på avdelning-

arna där socionomerna och de olika professionerna samarbetar med varandra?  

 

7.1. Studiens begränsningar och styrkor 

Några begränsningar har nämnts ovan, men ytterligare och mer generella sådana presenteras i 

följande avsnitt. En begränsning kan vara att ett fåtal socionomer intervjuats för studien, samt 

att urvalet blev utifrån de socionomer som hade möjlighet att delta. Det kan innebära att en mer 

nyanserad bild av syftet skulle kunna vara möjlig. Vidare har hänsyn inte tagits till att barnen 

med depression, vars föräldrar möter socionomerna, kan ha flera psykiatriska diagnoser (något 

som socionomerna nämnt är vanligt förekommande). Det kan ha vinklat empirin, eftersom det 

kan vara svårt för socionomerna att särskilja hur de bemöter olika föräldrar som har barn med 

olika diagnoser, och istället givit en generell bild av föräldrastödjande insatser. Slutligen kan 

en begränsning vara valet av den tidigare forskningen. Några av de studier som använts är in-

ternationella, vilket gör att de inte nödvändigtvis behöver stämma överens med hur socialt ar-

bete bedrivs i Sverige. Vidare har några av studierna intervjuat föräldrar och barn om deras 

uppfattning av professionella inom psykiatrin, varvid det inte kan återspegla uppfattningen om 

enbart socionomer utan ger en generell bild gentemot de professionella inom den psykiatriska 

sjukvården. 

  

En styrka med studien kan anses vara att den ge en förståelse för socionomers relevans inom 

den barnpsykiatriska vården i Örebro, eftersom socionomerna bidrar med en helhetssyn och är 

den profession som främst ansvarar för att bemöta föräldrar. En annan styrka är att studien ger 

en samlad bild av hur socionomer ser på professionellt bemötande, något som kan bidra med 

ett bredare perspektiv och ge möjlighet till en utveckling av det egna bemötandet. Slutligen kan 

en styrka vara att studien fyller en kunskapslucka om de utmaningar och svårigheter som socio-

nomer upplever i mötet med föräldrar. Det kan skapa möjligheter till dialog mellan socio-

nomerna på en arbetsplats, i syfte att hjälpa varandra att hantera svåra situationer. 

 

7.2. Rekommendationer 

Avslutningsvis kan ytterligare forskning om utmaningar och svårigheter för socionomer inom 

barnpsykiatrin göras, med fokus på organisatoriska resurser och begränsningar. Det kan vara 

av relevans eftersom flera av socionomerna i föreliggande studien har nämnt bland annat tids-

brist och arbetsbelastning som utmaningar i det arbete de utför. I en sådan studie kan det vara 

intressant att undersöka vilket stöd chefer och organisationen kan bistå socionomerna. Något 

annat som skulle kunna undersökas är bemötandet av föräldrar till barn med andra diagnoser än 

depression, exempelvis ADHD, eftersom det kan förekomma andra föräldrastödjande insatser 

till dem. Slutligen kan vidare forskning om internetbaserat stöd i förhållande till exempelvis 

allians eller stigmatisering vara intressant att undersöka, för att se om det finns skillnader i 

behandlingsresultaten. Det skulle kunna göras genom en jämförande kvalitativ studie.  
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8. Slutsats 
Socionomerna på BUP:s öppenvårdsavdelningar i Örebro förmedlar att de stödinsatser som er-

bjuds är psykoedukation, individuellt och gruppbaserat föräldrastöd samt familjeterapi med fo-

kus på anknytning. Eftersom att föräldrar till barn med depression kan ha olika mående och 

behov försöker socionomerna bemöta dessa individuellt, men med fokus på barnets psykiska 

hälsa. Ett professionellt bemötande för socionomerna innebär bland annat att validera, vara ly-

hörda och visa förståelse för föräldrarna. Men också att vara förberedda, inneha ett konfrontativt 

förhållningssätt vid behov samt vara motiverande genom uppmuntran. De utmaningar och svå-

righeter som socionomerna kan möta i sitt arbete med föräldrar handlar om: egna känslor av 

otillräcklighet och osäkerhet, hanterandet av föräldrars höga förväntningar, icke-engagemang 

eller egna svårigheter hos föräldrarna, samarbetssvårigheter mellan föräldrar samt hög arbets-

belastning och bristen på tid. 
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Bilaga 2 – intervjuguide  

 

Intervjuguide 

Inledningsvis 
 Informera om syftet med intervjun, ange tidsram och upprepa frivillighet. 

 Informera om att IP får ställa frågor och tillägga information i slutet av intervjun. 

 

Inledande frågor 

Socionomen inom sjukvården 
 Hur det är att arbeta som socionom inom BUP? (arbetsuppgifter, ansvar, generellt). 

 Vilka svårigheter och/eller utmaningar kan du möta i ditt arbete? 

 

Mellanliggande frågor 

Depressionens inverkan på familjen 
 Vilka är dina reflektioner kring depression, anhöriga och hjälpsökande? 

 Hur upplever du generellt att föräldrar till barn med depression mår? 

 

Föräldrastöd 
 Vilka föräldrastödjande insatser erbjuds föräldrar, vars barn lider av depression, på 

BUP? 

 Hur förbereder du dig inför ett föräldrastödjande möte? 

 Vad upplever du är lättast respektive svårast med ett föräldrastödjande möte? 

 Avgör du om föräldrarna är i behov av föräldrastöd eller inte? I så fall hur? 

 Vilka är de vanligaste orsakerna till att föräldrar önskar föräldrastöd upplever du? 

 Vilka anledningar tror du att föräldrar har som tackar nej till föräldrastöd? 

 Vad gör du för att stödja föräldrar i mötet med dem? 

 Upplever du att du har de resurser som behövs för att kunna erbjuda den hjälp som du 

tror att föräldrarna behöver? 

 Finns det något som hindrar dig från att ge stöd? Berätta! 

 Upplever du att du har andra begränsningar än dig själv, dvs i organisationen? 

 

Bemötande 
 Vad är professionellt bemötande för dig? 

 Hur upplever du mötet med föräldrar i föräldrastödjande insatser? 

 Hur upplever du föräldrarnas respons på din stödjande roll (positiv/negativ)? 

 Hur arbetar du för att föräldrar ska medverka i föräldrastödjande insatser? 

 Upplever du att du saknar något kunskapsmässigt gällande bemötande? I så fall vad? 

 

Avslutande frågor 
 Vilka råd skulle du vilja ge till andra professionella som möter anhöriga i sitt yrke? 

 Är det något mer du vill tillägga som vi inte berört under intervjun? 

 

 


