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Sammanfattning 

 
Beardslees Familjeintervention är en hälsofrämjande intervention för barn vars föräldrar har 
psykiskt funktionshinder. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur personal inom 
vuxenpsykiatrisk verksamhet kan uppleva arbetet med familjeinterventionen. En kvalitativ 
metod är använd där tio informanter genom intervjuer besvarat studiens frågeställning. 
Undersökningen har en induktiv ansats och som analysmetod används Grounded theory. 
Resultatet diskuteras utifrån teori om empowerment, Karaseks krav/kontroll/stöd modell samt 
Antonovskys salutogena perspektiv. 
 
I studien framkommer att personalen har en mycket positiv upplevelse av metoden. Denna 
upplevelse hänger samman med tre centrala huvudområden: 
   Betydelsefulla möten. De möten som sker har betydelse för alla parter. Personalens 
upplevelse är att föräldrarna är angelägna om att genomföra interventionen. Personalen anser 
att det är viktigt att nå barnen för att kunna stödja dem. Vid samtalen upplever personalen att 
barnen är delaktiga. De ger uttryck för sin situation, sina känslor och ställer frågor. 
   Familjens egenkraft. I dialog med barnen skapar föräldrarna en förståelse och medvetenhet 
om familjens situation. Föräldrarna kan därigenom formulera familjens behov av stöd vilket 
ökar deras kompetens som föräldrar. Genom samtalen får de stöd av personalen att förändra 
sin situation. 
   Trygghet i metoden. Personalen upplever att Beardslees familjeintervention är tydlig och 
användbar som metod och att de genom familjeinterventionen når barn till föräldrar med 
psykiskt funktionshinder.  
 
Den positiva upplevelsen som byggs upp av de tre centrala huvudområdena ger personalen en 
hög arbetstillfredsställelse vilket leder till att arbetet med Beardslees Familjeintervention kan 
ses som hälsofrämjande inte bara för familjerna utan också för personalen. 
 
De svårigheter och hinder som framträder i materialet är framför allt kopplade till tidsmässiga 

och organisatoriska förutsättningar vilka också påverkar personalens upplevelse av metoden.  
 

Nyckelord: prevention, psykiskt funktionshinder, allmänpsykiatri, arbetstillfredsställelse och 
hälsofrämjande. 
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Abstract  

 

The purpose of this study is to investigate how staff in adult mental activity can experiences 
the work of the Beardslees family intervention. A qualitative approach is used with ten 
informants through interviews answer the study’s question. As a method of analysis 
“grounded theory” is being used. The result is discussed on the basis of Empowerment, 
Karasek’s demand /control /social support model and Antonovsky’s theory about 
salutogenesis. 
 
The study reveals that the staff has a very positive experience of the method. 
This perception is linked to three key priority areas:  
     Major meetings. The meetings are relevant for all parties. The staff’s experience is that 
parents are keen to implement the intervention. The staff believes that it is important to reach 
children to support them. At the talks the staff feels that the children are involved. They 
express their situation and feelings well and ask questions.  
    The family's own power. In dialogue with the children the parents create an understanding 
and awareness of the family's situation. Parents can thus formulate the family's need for 
support which increases their competence as parents. Through the talks, they get support from 
the staff so they can change their situation.  
    Security in the method. The staff feels that the Beardslees family intervention is an efficient 
and useful method and that they through family intervention can come across to children 
whose parents have mental illness.  
 

The positive experience that is linked with three key priority areas; Major meetings, The 
family's own power, Security in the method, gives the staff a very high level of Work 
satisfaction. The staff´s high level of work satisfaction means that the work can be seen as 
Health promotion not only for family members but also for the staff itself.  
 
The difficulties and obstacles that appear in the material are above all linked to the temporal 
and organizational conditions which also affect the staff's experience of the method.  
 
Keywords: health promotion, prevention, mental illness, public psychiatry, social services. 
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Inledning 

Vuxenpsykiatrins svårigheter med att uppmärksamma och stödja barn till föräldrar med 
psykiskt funktionshinder har påtalats från både forskare och praktiker (Focht-Birkerts & 
Beardslee, 2000; Sos, 1999; Glistrup, 2005; Skerfving, 2005). Att uppmärksamma dessa barn 
är en skyldighet för psykiatrisk verksamhet vilket framkommer i Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) §2 (SFS 1982:763, 2006:192). Under de senaste tio åren har man därför försökt hitta 
former för att nå och stödja patienternas barn (Skerfving, 2005; Renberg, 2007). En 
evidensbaserad metod som idag implementeras i Sverige är Beardslees familjeintervention 
(FI). Beardslees familjeintervention är en preventiv och hälsofrämjande metod som har 
utformats för att skapa ett samtal om den psykiska sjukdomen inom familjen. Sedan 2003 har 
familjeinterventionen prövats på olika platser i landet bland annat i Dalarna, Jämtland, Skåne, 
Stockholm, Värmland och Västerbotten. Metoden är evidensbaserad, men det finns få studier 
som undersökt hur den personal som brukar metoden upplever den. Föreliggande studie är en 
utvärderande studie som behandlar personalens upplevelse av arbetet med Beardslees 
familjeintervention.  

Socialtjänstlagen (SoL) § 71 påtalar att samtliga inom hälso- och sjukvården har en skyldighet 
att uppmärksamma barnens situation och en absolut skyldighet att ofördröjligen göra en 
anmälan vid misstanke om att ett barn far illa (SFS 2001:453,SoL 14 kap § 1). Den 1 januari 
2010 skedde lagändringar i HSL, Lagen om yrkesverksamhet på Hälso- och sjukvårdens 
område (LYHS) och SoL. Den här studien genomfördes alltså innan lagändringen skedde. 
Lagarna lyfter särskilt fram och förtydligar hälso- och sjukvårdens ansvar för barn som lever i 
riskmiljöer. Personal verksam inom hälso- och sjukvården har därför skyldighet att särskilt 
uppmärksamma barns behov av råd, information och stöd om de lever tillsammans med 
exempelvis en förälder som har psykiskt funktionshinder. Lagen påtalar dessutom, i såväl 
HSL som i SoL, kommuners och landstings skyldigheter att samverka och planera så att varje 
enskilt barns behov tillgodoses (Regeringskansliet, 2009). Enligt FN:s konvention om barns 
rättigheter ska barns bästa tillgodoses i alla beslut och ett barnperspektiv beaktas i all offentlig 
verksamhet som på något sätt berör barn (Utrikesdepartementet, 2005). I Sverige finns dock 
inga nationella enhetliga riktlinjer för hur psykiatrin på bästa sätt bemöter barnen och deras 
föräldrar (Renberg, 2007). 

Barn till föräldrar med psykiskt funktionshinder kommer ofta i skymundan och får inte det 
stöd de är i behov av. Forskare visar på vikten av att barnen uppmärksammas tidigt för att 
minska risken att de själva ska drabbas av psykiskt funktionshinder (Beardslee, 2002; 
Lagerberg & Sundelin, 2005; Werner & Smith, 2003). En viktig del i arbetet är att informera 
om förälderns sjukdom och ge möjlighet för barnen att samtala om sjukdomen tillsammans 
med sina föräldrar (Beardslee,  Versage & Gladstone,1998; Sos, 1999; Lagerberg & Sundelin, 
2005; Östman & Afzelius, 2008). 

Trots kunskap om vikten av att uppmärksamma barn vars föräldrar har psykiskt 
funktionshinder finns hinder i psykiatrins arbete med att nå och stödja barnen. I en nationell 
kartläggning fram-kommer att landet har få metoder för nå att barn som har föräldrar med 
psykiskt funktionshinder (Renberg, 2007). Det traditionella arbetssättet inom stora delar av 
vuxenpsykiatrisk verksamhet inriktas på patienten som söker hjälp och inte på de anhöriga. 
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Personalen kan upp-leva en viss osäkerhet i hur de ska agera för att nå patienternas barn samt 
hur de ska samtala med föräldrarna om barnen utan att de drar sig undan. De barnombud som 
arbetar med att uppmärksamma barnens situation när en förälder söker hjälp för sin psykiska 
ohälsa, finner ofta sina uppdrag vara diffusa och oklara (Östman & Afzelius, 2008).   

Renberg (2007) och Östman & Afzelius (2008) lyfter fram Beardslees familjeintervention 
som en möjlig metod för att nå både barn och föräldrar. En finsk kvantitativ undersökning 
(Solantaus & Toikka, 2006) visar att metoden upplevts som positiv och användbar att arbeta 
med. Av totalt 30 respondenter svarade 90 procent att programmet gav glädje i arbets-
situationen och 80 procent av de svarande uppgav att arbetet med metoden ökade deras 
motivation till arbetet.  Då implementering av metoden fortfarande äger rum i Sverige är det 
betydelsefullt att få kunskap om hur personal kan uppleva att metoden fungerar inom svensk 
vuxenpsykiatrisk verksamhet. 

 

Barn till föräldrar med psykiskt funktionshinder 

Förälderns psykiska ohälsa – en riskfaktor för barnet 

För barn som lever med en förälder som har psykiskt funktionshinder finns en ökad risk att 
själv utveckla detsamma senare i livet (Beardslee, 2002; Lagerberg & Sundelin, 2005; Werner 
& Smith, 2003). Forskning visar även att dessa barn kan få problem med utveckling, 
funktionsförmåga och beteende med skolproblem och sociala problem som följd (Lagerberg 
& Sundelin, 2005; Werner & Smith, 2003). Genetiska samband har visats främst hos barn till 
föräldrar med affektiva sjukdomar. Risken för allvarliga psykiska störningar har även visats 
hos adoptivbarn där de biologiska mödrarna varit schizofrena (Lagerberg & Sundelin, 2005).  

Motsatt resultat går att finna i Tienari med fleras (2003) studie där 49 adoptivbarn vars 
mödrar led av schizofreni ingick. Studien visade att den genetiska sårbarheten inte behöver 
påverka barnet så att det utvecklar schizofreni om uppväxtmiljön är hälsosam. Ingen av de 49 
barnen hade utvecklat schizofreni eller borderline vid uppföljningen. 

Även om forskning på området tydligt pekar på dessa barns utsatta situation och medföljande 
problematik finns forskare som betonar att barnen inte nödvändigtvis måste ta skada av att 
växa upp med en förälder som har psykiskt funktionshinder. I Rutter & Quintons studie 
(1994) klarade en tredjedel av barnen sig utan svårigheter under uppföljningstiden och en 
tredjedel hade övergående problem. Andra forskare menar att många av barnens problem är 
orsakade av att de utsätts för en multipel risk, t.ex. bristande mor/barn relation, bristande 
omvårdnad, hög stress och familjekonflikter vilket inte skiljer sig från vad andra riskbarn 
utsätts för. Tydligt är att barnens situation trots allt kompliceras eller underlättas av en mängd 
olika faktorer som tex. hur allvarligt sjuk föräldern är, sjukdomens förlopp och den 
psykosociala situationen i familjen (Lagerberg & Sundelin, 2005).  

 De beteenden en förälder med psykiskt funktionshinder uppvisar under perioder då de mår 
dåligt kan vara mycket svåra att förstå för ett barn. I de få studier(Granath, 1997; Skerfving, 
1996; Östman, 2008), där barn själva kommit till tals, beskriver de sina egna problematiska 
upplevelser av skam och skuldkänslor, att vara förälder till sin egen förälder, att oroa sig för 
att föräldern ska skada sig själv, oro för att bli skadad av föräldern. Barnen påtalar också en 
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oro för att föräldern ska insjukna på nytt samt en oro för att själva bli psykiskt sjuka. De har 
svårigheter att skilja ut sig själva från föräldern. De har inga eller få kontakter med andra 
utanför hemmet, och de får ett obefintligt eller mycket dåligt bemötande av vuxenpsykiatrin. 
De kan även uppleva att de drabbas av stigmatisering. För de barn som har en frisk förälder i 
sin närhet blir denne ett betydelsefullt stöd i vardagen. Från omgivningen finns möjligen en 
alltför stor tilltro till den friska förälderns förmåga att kunna vara effektiv, rationell och ge ett 
gott stöd till barnen. I studier framkommer att det ofta kan vara svårt att som frisk förälder 
upprätthålla ett arbete och relationer utanför hemmet (Glistrup, 2005; Östman & Hansson, 
2002). 

 

Övriga risk- och skyddsfaktorer för barn 

Några exempel på faktorer som avgör hur ett barn påverkas och reagerar är förekomst av akut 
risk och dess intensitet, barnets sårbarhet och motståndskraft samt vilka skyddande 
förhållanden som finns i barnets närmiljö. De olika faktorerna samspelar på olika sätt så att 
den individuella risken för ett barn inte kan jämföras med någon annan (Lagerberg & 
Sundelin, 2005).  
Barn till föräldrar med psykiskt funktionshinder är ofta utsatta även för andra riskfaktorer 
vilket också kan påverka deras mående. Dessa riskfaktorer är bland annat brister i mor- och 
barnrelationen, att leva i fattigdom, att ha missbrukande föräldrar, att ha kriminalitet i sin 
närmiljö, att uppleva kroniska konflikter inom familjen och/eller med nära vänner. Ytterligare 
riskfaktorer för barn är att blir utsatt för uppbrott och separation under uppväxten, att inte ha 
ett nätverk, att uppleva fientlighet, aggressivitet och negativa förväntningar från föräldrar och 
andra betydelsefulla vuxna samt att blir indragen i en förälders vanföreställningar (Lagerberg 
& Sundelin, 2005; Werner & Smith, 2003). Flera av dessa riskfaktorer kan dock skapas av att 
det finns psykiskt funktionshinder i familjen (Beardslee, 2002; Granath, 1997).  
 

Under de senare årens forskning om ”resilience” studeras de faktorer som verkar skyddande 
för barn som växer upp i riskmiljöer. I studierna framkommer att barnets personliga egen-
skaper och förmåga att använda sin begåvning har skyddande effekt. Även miljöfaktorer som 
närvaro av minst en annan engagerad vuxen som tycker om barnet, att det finns människor 
som uppmärksammar barnet som individ samt att det finns en kärleksfull relation mellan 
föräldrar och barn är av stor betydelse. En positiv självbild, möjligheter till förändringar i 
livet, en god problemlösningsförmåga, en känsla av sammanhang, begriplighet och hanter-
barhet och meningsfullhet samt möjlighet till fritidsintressen är ytterligare skyddsfaktorer som 
forskningen lyfter fram. Vilka konsekvenser det får för ett barn, att växa upp med en förälder 
som har psykiskt funktionshinder, kan inte bedömas utan att ta hänsyn till både risk- och 
skydds-faktorer. Det är därför nödvändigt med en helhetssyn på barnets situation för att veta 
vad varje enskilt barn är i behov av för hjälp och stöd (Helmen Borge, 2005; Lagerberg & 
Sundelin, 2005; Werner & Smith, 2003). 

 

Vuxenpsykiatrins ansvar för sina patienters barn  

Många forskare (Focht-Birkerts & Beardslee, 2000; Östman, 2007; Park, Solomon, & 
Mandell, 2006) betonar betydelsen av att barn till psykiskt sjuka föräldrar uppmärksammas 
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och erbjuds stöd av vuxenpsykiatrin. Socialstyrelsen (1999) påtalar vuxenpsykiatrins brist i att 
ge tydliga bedömningar om föräldrar med psykisk problematiks omsorgsförmåga till social-
tjänsten. En förklaring till detta kan vara att personalen sällan besöker föräldrarna i hemmet 
och sällan träffar dem tillsammans med barnen. Samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri 
sker till största delen i enskilda klientärenden. På många håll i landet saknas fungerande 
samverkansformer inriktade på övergripande och generella frågor som förhållningssätt, 
planering, policy och metodutveckling. För att utveckla nya metoder och konkreta stöd-
insatser åt barn och deras föräldrar behöver olika specialiserade verksamheter samverka 
(Hagström, 2001; Sos, 1999; Lagerberg och Sundelin, 2005). Utifrån denna vetskap har olika 
aktörer under det senaste decenniet påbörjat arbetet med att synliggöra dessa barn. Det finns 
dock fortfarande en oklarhet i hur arbetet praktiskt ska bedrivas. (Glistrup, 2005; Skerfving, 
2005; Östman & Afzelius, 2008).  

 I ett flertal länder, exempelvis Australien, Holland, Finland och Danmark, finns lång erfaren-
het av hälsofrämjande preventiva metoder för barn till föräldrar med psykiskt funktionshinder. 
I nämnda länder har fungerande program och arbetsmetoder skapats för att stödja dessa barn 
(Burns, Andrews & Szabo, 2002; Dadds m. fl., 1999; Pihkala & , 2007; Solantaus & Toikka, 
2006, Glistrup, 2005). Av tradition har den största delen av svensk psykiatrisk verksamhet ett 
behandlar/patientperspektiv där barn och familj inte uppmärksammas. För att få in ett barn- 
och familjefokus i arbetet krävs engagemang från samtliga yrkeskategorier. Det krävs tid och 
kunskapsutveckling. På de platser där man utvärderat barnombuds arbete, framkommer att 
uppdraget ofta upplevs som otydligt. Chefers och kliniklednings stöd är två mycket viktiga 
faktorer för att arbetet ska fungera (Solantaus & Toikka, 2006; Östman & Afzelius, 2008).  

I en nationell kartläggning av psykiatrisk verksamhet i Sverige som utförts på uppdrag av 
Nationell psykiatrisamordning och Socialstyrelsen, framkom att ”det finns ett intresse på olika 
håll i landet och en önskan att utveckla metoder där barnen till vuxenpsykiatrins patienter 
verkligen uppmärksammas” (Renberg, 2007, s.3). Totalt deltog 15 landsting/regioner i 
kartläggningen.  Den visar att handlingsplaner och rutiner saknas hos hälften av de 
psykiatriska kliniker som medverkat i studien. På de arbetsplatser där handlingsplaner och 
rutiner är upprättade anser 87 procent av de totalt 74 svarande att de saknar en modell att 
arbeta utifrån. De metoder som idag används för att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka 
föräldrar är av varierande slag. Olika typer av samtal där man informerar om förälderns 
sjukdom och tar upp barnens situation framkommer i enkätsvaren. Antingen träffas föräldrar 
och barn tillsammans med personalen eller så träffar personalen enbart barnen. På många 
platser i landet finns barngrupper och på ett fåtal platser arbetar man parallellt med 
föräldragrupper. Från Västerbotten och Dalarna svarar man i undersökningen att Beardslees 
familjeintervention är en fungerande metod att använda i arbetet med att komma i kontakt 
med patienternas barn (Renberg, 2007).  

 

Beardslees familjeintervention 
Beardslees familjeintervention (FI) har både föräldraskapet och barnet i fokus. Det är en 
hälsofrämjande och preventiv metod utvecklad av barnpsykiatrikern och professorn William 
Beardslee, verksam i Boston. Efter mångårigt arbete med barn med psykiskt funktionshinder 
och vars föräldrar hade en egen depressionsproblematik uppfattade Beardslee ett behov av en 
metod för att öppna upp ett samtal om förälderns sjukdom inom familjen. Beardslees familje-
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intervention är idag den enda preventiva metod med vetenskapligt stöd som finns att tillgå i 
arbetet med att samtala med barn vars föräldrar har psykiskt funktionshinder (Beardslee, 
2007). Familjeinterventionen har forskningsstöd i familjer där föräldrar har depression och 
har visat på god effekt (Beardslee, 2006). Vid bedömning har forskningen tilldelats höga 
poäng, 3,5 i medeltal på skala 0 – 4 (SAMSHA, 2009).  
Forskning om metoden är pågående både i USA, i Finland och i Sverige. Syftet med 
Beardslees familjeintervention är att minska risken för barnens eget insjuknande genom att: 
stärka skyddsfaktorer, öka förståelsen för förälderns sjukdom hos barnet, öka öppenhet inom 
familjen för samtal om sjukdomen, medvetandegöra för föräldrarna om skyddsfaktorers 
betydelse för deras barn och hjälpa föräldrarna att söka hjälp i tid (Beardslee, 2002).  

 

Familjeinterventionens upplägg 

Familjeinterventionen ger möjlighet för alla i familjen att komma till tals om hur sjukdomen 
påverkar dem. Interventionen är väl strukturerad och samtalen utgår ifrån en manual som är 
utformad som en loggbok. Loggboken1 innehåller olika frågeområden och utgör en vid ram 
för samtalen. 
 
Första samtalet: Båda föräldrarna är närvarande eller en ensamstående förälder. Lever 
föräldrarna separerade närvarar de tillsammans om de kan samarbeta kring barnet/barnen. 
Samtalet rör den sjuke förälderns sjukdomshistoria, sjukdomens konsekvenser för patienten, 
eventuell partner, barnen samt vad barnen har sett och upplevt av sjukdomen. Vidare talar 
man om föräldrarnas oro för barnen och formulerar en målsättning för interventionen. 
Sjukdomen förklaras enligt en stress- och sårbarhetsmodell för att minska förälderns skuld- 
och skamkänslor. Ev. informeras föräldrarna om den psykiska sjukdomens symtom, behand-
ling och orsaker.  

Andra samtalet fokuserar på den andra förälderns upplevelse av sjukdomen. Hur den andre 
vuxne upplever att sjukdomen påverkat barnen och hela familjen. Man går igenom varje barns 
styrkor och kartlägger skyddande faktorer. Föräldern/ föräldrarna kan här också skicka frågor 
till barnen. Föräldrarnas ev. farhågor inför barnintervjun lyfts och intervjuaren hämtar 
föräldrarnas tillåtelse att träffa barnen. Föräldrarna ombeds förbereda barnen inför nästa träff. 

Tredje samtalet: Varje barn intervjuas enskilt, oftast i hemmet. Intervjuaren söker få en bild 
av barnets förståelse av förälderns sjukdom, barnets oro, om barnet tar på sig skuld. Barnet får 
ställa frågor som tas upp i familjesamtalet. Samtalet ger en bild av hur barnet mår utifrån risk- 
och skyddande faktorer. Intervjuaren informerar inte om förälderns sjukdom utan låter 
föräldern själv prata med barnen vid familjesamtalet.  

Fjärde samtalet: Båda föräldrarna är närvarande. De får återkoppling från barnintervjuerna, 
vilket intryck intervjuaren fått av barnen och hur de mår. Detaljerade förberedelser för 
familjesamtalet görs utifrån barnens frågor. Föräldrarna avgör själva vad som ska tas upp. 
Intervjuaren påtalar betydelsen av att prata om att det inte är barnens fel att föräldern är sjuk, 
om de upplever det så och att föräldern får behandling för sin sjukdom. Finns tecken på att 
                                                 
1 Finns beskrivet i utbildningsmaterialet för Beardslees familjeintervention 
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barnen behöver ytterligare stöd föreslås ett nätverksmöte med ex. socialtjänsten. Förkommer 
våld blir anmälningsplikten gällande och interventionen avbryts. 

Femte samtalet: Hela familjen är samlad och föräldrarna själva talar om förälderns ohälsa. 
Tanken är att detta samtal ska starta en dialog som kan fortsätta inom familjen även efter 
interventionen. Intervjuaren har en stödjande och uppmuntrande roll men håller en låg profil.   

Sjätte samtalet: Är ett uppföljande samtal efter en månad. Även en uppföljningsträff efter sex 
månader planeras in. Om föräldern har behov, känner oro eller har funderingar, kan de 
kontakta intervjuaren (Beardslee, 2002).  

 

Familjeinterventionens grundläggande antaganden och teoretiska 
utgångspunkter 

Beardslees familjeintervention är ingen familjebehandling utan en hälsofrämjande och 

preventiv insats för att uppmärksamma barnen. Enligt Beardslee är det viktigt att alla barn i en 
familj får en chans att komma till tals eftersom barnen kan påverkas på olika sätt av förälderns 
sjukdom (Beardslee, 2002).  

Metoden har en tydlig struktur och bygger på en tidsbegränsad process. Psykiskt 
funktionshinder förklaras utifrån en stress- och sårbarhetsmodell vilket innebär att sjukdomen 
förklaras ha såväl biologiska som miljömässiga och interpersonella grunder. Arbetet med 
metoden har en narrativ karaktär och utgår från familjens egen berättelse om hur det är att 
leva med psykiskt funktionshinder.  

Den sjuka föräldern är expert på sin egen sjukdom och dess betydelse. Föräldern får stöd att 
öppet prata om sjukdomen med sin familj. Interventionen är ett psykoedukativt arbete där 
kunskap om psykiskt funktionshinder förmedlas genom att föräldern själv får berätta om sin 
sjukdom och om sitt barn. Familjeinterventionen bygger på respekt för föräldern. Brister i 
omsorgsförmåga och föräldraskap beror på sjukdomen och inte på att föräldern inte vill sitt 
barn väl. Genom respekt stärks föräldraskapet, vilket är en stor del av en förälders identitet.  
En eller flera målsättningar utformas tillsammans med föräldern. Föräldrar får hjälp att 
formulera sin oro över barnens situation och får dessutom hjälp att känna igen barnens behov. 

Metoden är också dialoginriktad. Den manar till att bryta den tystnad som kan finnas om 
sjukdomen mellan föräldrar och barn. Genom att föräldern med egna ord berättar om sin 
sjukdom påbörjas en process och ett samtal inom familjen som även har möjlighet att fortsätta 
efter interventionen.  

Genom att kartlägga och stärka skyddsfaktorer hos barnen är interventionen också framtids-
inriktad. Metoden fokuserar på familjemedlemmarnas styrkor och strävar efter att hitta 
lösningar utifrån varje familjs unika situation (Pihkala & Renberg, 2003). 
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Urval av forskning kring familjeinterventionen 

Beardslee har genom sitt arbete och i sin forskning visat på hur skyddsfaktorer påverkar barn 
så att de kan bevara sig själva trots den belastning förälderns sjukdom ger dem. Beardslee 
påtalar bland annat att ett barn klarar sig bäst om det kan skilja ut sig själv från sin förälders 
sjukdom och beteende (Beardslee, 2007) Randomiserade studier har visat att barn som 
genomgår FI rapporterar en bättre förståelse för förälderns sjukdom än barn som deltagit i en 
föreläsnings- och diskussionsgrupp som gav information om förälderns problematik. Vidare 
visas i studier av metoden att barn som tidigare undvikit att ge uttryck för sin situation 
utvecklar förmåga att uttrycka de upplevelser och känslor som är kopplade till förälderns 
sjukdom. En betydande faktor för att denna utveckling ska ske är föräldrarnas öppenhet att ge 
uttryck för negativa känslor och diskutera känsliga ämnen som exempelvis hur sjukdomen 
påverkar familjen.  Föräldrar som genomgått FI rapporterade minskad skuld och en större 
signifikant förändring i sina liv än de föräldrar som ingick i föreläsning - och diskussion-
gruppen (Beardslee m.fl., 1997, Focht-Birkerts & Beardslee, 2000). 

Studier visar även att interventionen har terapeutiska effekter som varar över tid. 
Uppföljningsstudier har gjorts efter mer än fem år. Element i interventionen som visades ha 
betydelse för de terapeutiska effekterna är; de-mystifiering av sjukdomen, arbetet med skuld 
och skam, den ökade förståelsen för olika familjemedlemmars situation och utvecklandet av 
hopp och tro på sin egen kapacitet. Dessa faktorer påverkade familjemedlemmarnas 
beteenden och attityder vilket i sin tur utgjorde skyddande faktorer för barnen (Beardslee m. 
fl, 1998; Focht-Birkerts & Beardslee, 2000; Beardslee m.fl., 2007) . De barn som följts upp 
efter fem år visar på en fortsatt förmåga att uttrycka sina känslor inför förälderns sjukdom, 
särskilja sig själv från sjukdomen samt förmåga att se att förälders beteenden kan ha en 
koppling till sjukdomen. De barn som under uppföljningsperioden blivit tonåringar visar på 
en för tonåringar normal separationsprocess. I forskningen förklaras barnens förmågor hänga 
samman med att föräldrarna fortfarande är öppna för samtal om negativa känslor och känsliga 
ämnen som uppkommer i familjen. Barnen har mognat och fått en mer utvecklad kognitiv 
förmåga. Vad gäller separationsprocessen lyfter forskningen fram betydelsen av att 
föräldrarna är tillåtande och låter ungdomarna få tala öppet om sin situation. De kan även få 
förståelse och stöd av någon annan utanför familjen. En sådan tillåtande och öppen attityd 
visar sig i studien gagna relationen mellan tonåringen och föräldern. Ungdomen har en större 
förmåga att tolerera tidigare oförståliga och smärtsamma känslor, därför att föräldern kan 
hantera situationen, och ungdomen kan öppet söka förståelse för sina upplevelser av någon 
utanför familjen (Focht-Birkerts & Beardslee, 2000; Beardslee m. fl., 2007). 

 

Motivationsarbete 

Att starta upp en process för att få föräldrar att tala om sina barn kan vara ett krävande arbete. 
Pihkala & Johansson (2007) har i en svensk undersökning tittat på motivationsarbetet inför en 
intervention. De intervjuade föräldrar som erbjudits att delta i FI för att undersöka vad de 
ansåg vara hindrade och underlättande för att medverka i interventionen . Undersökningen 
visade att föräldrarnas oro för sina barns mående och deras längtan efter att få en öppen dialog 
med barnen var den huvudsakliga orsaken till att medverka i interventionen. Flera föräldrar 
uppgav även att de ville delta för sitt eget tillfrisknandes skull. Deras eget mående 
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försämrades av att de inte hade pratat med sina barn om sjukdomen och hur den påverkade 
alla i familjen.  

I studien framkom även att det är en krävande process att öppna en dialog med barnen om 
sjukdomen. När interventionen presenteras för en förälder är det viktigt att prata om skam och 
skuld, rädsla och känslan av utsatthet samt hur man ska handskas med det som kan komma 
fram i samtalen med barnen. Deltagandet innebar för ett flertal föräldrar en oro inför 
psykiatrins insyn i familjen och att det skulle leda till att föräldrarna inte skulle få behålla sina 
barn (Pihkala & Johansson, 2007).  

Personalens upplevelse av metoden i Finland  

Titty Solantaus, finsk barnpsykiater, har tillsammans med Sini Toikka utvecklat programmet 
Effective Family Program, ”Barn och familj i samspel”, där Beardslees familjeintervention är 
en metod av tre som ingår i programmet. Solantaus & Toikka (2006) har i en kvantitativ 
studie undersökt de upplevelser personal inom vuxenpsykiatrin har av att arbeta med 
Effektive Family Program. Studiens hypotes var att de nya arbetsmetoderna å ena sidan skulle 
ge glädje och motivation i arbetet och å andra sidan upplevas som betungande eftersom 
uppdraget blev ett ytterligare moment i en arbetssituation med en sedan tidigare hög 
belastning och stress. Studien visade att 33 procent av de svarande upplevde stress på grund 
av de nya arbetsmetoderna men inga respondenter gav uttryck för att de nya arbetsmetoderna 
gav en ökad arbetsbörda. 90 procent upplevde att programmet gav glädje i arbetssituationen 
och 80 procent av de svarande uppgav att arbetet med metoden ökade deras motivation till 
arbetet. Studien visade även att samverkan med socialtjänsten initierats eller stärkts för 40 
procent av respondenterna. Samarbetet med barnpsykiatrisk verksamhet hade ökat för 25 
procent sedan det barn – och familjefokuserade arbetet implementerats. 73 procent ansåg att 
de hade tillräckligt med resurser för att utföra de nya arbetsmetoderna på sin arbetsplats. De 
som svarat att de inte haft tillräckligt med resurser framhöll tidbrist som huvudorsak. Chefer 
på olika nivåer hade till största delen en positiv attityd till de nya arbetsmetoderna. 

 

Implementering av Beardslees familjeintervention i Sverige 

Sedan 2003 har familjeinterventionen prövats på olika platser i landet bland annat i Dalarna,  
Jämtland, Skåne, Stockholm, Värmland och Västerbotten. Under 2006 beslutade Social-
styrelsen genom Nu! - projektet att stödja fortsatt implementering. I juni 2008 anslog 
regeringen 5 miljoner kronor åt implementeringsarbetet vilket förmedlades via Upp! på 
Socialstyrelsen. Västerbottens läns landsting tilldelades uppdraget vilket innebar ansvar för 
utbildning och utvärdering av metoden. För närvarande pågår utbildningar på olika platser i 
Sverige, bland annat i Ersta diakoni, Göteborg, Sundsvall, Umeå och Örebro. Projektet pågår 
under 2009-2010. Utvärderingen är upplagd som ett forskningsprojekt med Anita Cederström 
som ansvarig projektledare. I utvärderingen undersöks hur de som brukar metoden, barn, 
vuxna och personal, upplever den. Alla familjer, föräldrar och barn från åtta års ålder, som 
genomgått en intervention under 2007 har fått en enkät. Dessutom har intervjuer med 20 
familjer genomförts. Även 20 stycken av den personal som arbetar med metoden har 
intervjuats. Även 20 stycken av den personal som arbetar med metoden har intervjuats. Den 
föreliggande studien är en studie där ytterligare personal intervjuats.  
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Metod  

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur Beardslees familjeintervention kan upplevas av den 
personal som arbetar med metoden. Den övergripande frågan är: Hur kan personalen uppleva 
arbetet med Beardslees familjeintervention?  

Forskningens frågeställning avgör vilken metod som skall användas. I studier av det här slaget 
är en kvalitativ metod att föredra. Ett utmärkande drag hos den kvalitativa metoden är att den 
går på djupet vilket ger substans åt studien. Den kvalitativa metodologin är öppen för 
forskarens tolkning och konstruerande av forskningsobjektet (Alvesson & Sköldberg, 1994, 
Danermark, 2003, Silverman, 2005). Studien har en induktiv ansats och en analysmetod enligt 
Grounded theory (GT).  

 

Litteratursökning 
Referenslistor från artiklar, rapporter, uppsatser och ämneslitteratur har gett ett omfångsrikt 
underlag för litteraturanskaffningen. Vidare har litteratur och artiklar sökts via databaserna 
Libris och Elin@Örebro. Följande sökord har använts enskilt och i kombination: osynliga 
barn; barn till psykiskt sjuka; parental depression; parental mental illness; prevention; 
Menthal Health Promotion. Sökning via Internet har gjorts på socialstyrelsen och regeringens 
officiella hemsidor där länkar till forskningsrapporter, offentliga utredningar och lagtext har 
gått att finna. Dessutom har sökning även utförts på databasen Google. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) legat till grund för de 
etiska överväganden som tagits under arbetets gång. Individskyddskravets fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet har beaktats 
i arbetet.  Jag har informerat om undersökningens syfte och beskrivit den övergripande planen 
för studien. Jag har även informerat om den metod jag använt för att samla in mitt material 
dvs. att alla samtal spelas in på band för att sedan transkriberas och analyseras. Vid 
informationen har jag beskrivit vem som har tillgång till det material som samlas in som i 
detta fall, utöver mig själv, varit min handledare Anita Cederström.  Därefter har jag givit 
information om att deltagandet i studien är frivilligt, att informanterna kan dra sig ur 
undersökningen när de vill samt att all information är konfidentiell. Denna information har 
givits både i den förfrågan om medverkan i studien jag skickade ut innan intervjuerna gjordes 
samt en andra gång vid själva intervjutillfället. Samtycke har därmed givits av informanterna 
både skriftligt och muntligt (SFS 2003:460) 
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Urval av informanter  
Beardslees familjeintervention har prövats som metod på olika platser i Sverige. Studien 
inkluderar informanter som under år 2007 arbetat med Beardslees familjeintervention i en av 
de landsting som implementerat metoden i sin verksamhet. Totalt ingår tio informanter  som 
arbetar inom vuxenpsykiatrisk verksamhet. Samtliga informanter som tillfrågades att delta i 
studien tackade ja till att medverka. Åtta av informanterna arbetade inom vuxenpsykiatrisk 
verksamhet, två arbetade också delvis inom BUP. Nio informanter var kvinnor, en var man.  

 

Genomförandet av intervjuerna 
Varje informant kontaktades via e-post och telefonsamtal. De informerades om studiens 
upplägg och tillfrågades om intresse fanns att delta. Sex enskilda intervjuer och två 
parintervjuer genomfördes. Parintervjuerna kom i ena fallet till stånd av praktiska skäl och i 
andra fallet på informanternas egen begäran. Fördelarna med parintervjuer är att de skapar 
trygghet för deltagarna, eftersom de intervjuas tillsammans med någon de känner. Två 
deltagare kan hjälpa varandra att förklara för intervjuaren och de turas om att berätta om 
sådant som de upplever är viktigt. Ofta förstärker och stöttar informanterna varandra. 
Nackdelen är att en av informanterna kan dominera över den andre (Thomsson, 2002). Vid 
parintervjuerna har båda informanterna svarat på samma frågor.  

 Vid intervjutillfället informerades om intervjuns längd. På nytt betonades frivilligheten att 
delta och vilka som skulle få tillgång till intervjumaterialet. Informanten fick välja plats och 
tid för intervjun. Samtliga intervjuer skedde på informanternas arbetsplatser. 

Den intervjuguide som använts i studien är hämtad från det ovan nämnda pågående 
forskningsprojektet. Samtliga intervjuer spelades in på band. Intervjun är halvstrukturerad 
(intervjuguide, se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes utifrån Cederström (2004) beskrivning 
av intervjuarbetet. Vid intervjutillfället eftersträvades att etablera en kontakt så att 
informanten skulle känna sig tillfreds med situationen. Därefter ombads informanten att 
berätta med egna ord. I den inledande fasen fokuserades arbetet på att underlätta så mycket 
som möjligt för den intervjuade att fritt berätta om sin upplevelse. Frågor ställdes för att 
informanten skulle utveckla sin berättelse. I nästa del av intervjuarbetet skedde en övergång 
från öppna frågor till frågor med mer begränsat svarsutrymme. Innan intervjun avslutades 
kontrollerades om intervjuaren förstått informantens svar rätt.  

 

Genomförande av analys i den aktuella studien 

Som analysmetod är studien influerad av Grounded theory (GT) vilken förespråkar en 
induktiv teorigenerering där forskaren närmar sig materialet med ett öppet förhållningssätt. 
GT eftersträvar ett empirinära arbete som successivt leder till teorier väl grundade i det 
empiriska materialet vilket innebär att redan färdiga kategorier inte används (Corbin & 
Strauss, 2008; Danermark, 2003). Data samlas in kontinuerligt under analysprocessen och 
empiriskt material fylls på tills det studerade området är mättat dvs. tillräckligt empiriskt 
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underbyggt. Analysen har sin utgångspunkt i en noggrann genomgång av det empiriska 
materialet för att på så vis väcka relevanta teoretiska frågor. Materialet kodas vilket innebär 
att forskaren definierar vad materialet handlar om. Genom kodningen kan teoretiska 

kategorier skapas och processer uppenbaras. En kategori kan sammanfatta vanliga teman och 
mönster i flera olika koder. Samtidigt som kategorier bildas görs kontinuerliga anteckningar 
om vad kategorin inbegriper. I anteckningarna finns exempel från intervjuer så att de 
analytiska slutsatser som görs beläggs med empiriska underlag. Anteckningarna visar också 
på eventuella brister i analysen (Corbin & Strauss, 2008; Danemark, 2003). Vid analysarbetet 
har både en öppen och en selektiv kodning använts. Under den öppna kodningen har jag 
studerat, jämfört, brutit ner och konceptualiserat datamaterialet. Arbetet genererade begrepp 
som omformulerats till kategorier. Under den selektiva kodningen har jag fokuserat på att 
hitta en kärnkategori som tillsammans med andra kategorier skapar relationer. I 
arbetsprocessen valideras kärnkategorin systematiskt då dessa relationer och de kategorier 
som underbygger kärnkategorin bearbetas (Corbin & Strauss, 2008; Guvå och Hylanders 
(2003). 
 
När intervjuerna var avslutade transkriberades de ordagrant. Intervjuerna numrerades för att 
skydda informantens identitet. Varje intervju har lästs ett flertal gånger för att finna olika 
koder, bilda kategorier och hitta mönster vilka jag kontinuerligt antecknat. Det har bland 
annat blivit tydligt att informanterna betonar olika delar av Beardsleemetoden . Detta har 
tagits fasta på i analyserna. Citat används i texten för att förtydliga och bekräfta resultaten. I 
de fall det funnits svar som skiljer sig i uppfattning markeras det i texten. Nedan beskrivs 
analysmetoden detaljerat utifrån Guvå och Hylanders begrepp (2003). 
 

Kodning 

Initialt görs öppen kodning då det eftersträvades att vara så förutsättningslös och öppen inför 
materialet som möjligt. Konkret har arbetet inneburit att jag inte utgått från någon särskild 
teori utan ställt frågan till materialet Vad finns att upptäcka? Sociala sammanhang, skeenden 
och händelser studerades. De variationer som materialet innehöll uppmärksammades och 
kodades. De funna kategorierna fylldes kontinuerligt med ytterligare data som föll in under 
dem. En kodnyckel bildades vid den öppna kodningen av datamaterialet . Den användes vid 
abstraherande av kommande datamaterial. Några av de begrepp som användes i kodnyckeln 
var: roligt; inte svårt; berättelse; lyftas fram; samtalen; barnen får en förklaring; fokus på 
familjen; inga problem; stötta dem; intresserade föräldrar; föräldrar som varit angelägna; 
föräldrars oro; mötas; lyssna på varandra 

Därefter fortsatte genererandet av kategorier utifrån en selektiv kodning, vilket är ett annat 
perspektiv.  Den selektiva kodningen sker utifrån hur begreppen förhåller sig och relaterar till 
varandra samt vilka samvariationer som uppkommer i materialet. Efter att en kategori 
identifierats studerades den ur olika perspektiv för att tydliggöra dess möjliga egenskaper. Det 
söktes sedan stöd för kategorin i de övriga transkriberade intervjuerna. Vid denna kodning 
bildades olika huvudkategorier. Genom huvudkategorierna begränsades och definierades 
viktiga aspekter av personalens upplevelse av arbetet med metoden.  

Den aktuella studiens tydligaste kategorier, huvudkategorier, som formats under arbets-
processen utgjordes bland annat av: möten; föräldrars önskan av att få tala om och med sina 
barn; viktigt att nå barnen; barnens delaktighet; respektfullt förhållningssätt; medvetenhet; 
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föräldrar formulerar familjens behov; förändringar; tydlighet; samarbete; hälsofrämjande; 
användbart; tid; stöd av chefer; samverkan.  

 För att grunda huvudkategorierna i det empiriska materialet kodades i analysarbetet de 
utsagor och händelser som utgör indikatorer för huvudkategorierna. I exempelvis huvud-
kategorin Föräldrars önskan att få tala om och med sina barn underbyggdes kategorin av 
exempelvis följande begrepp: ta tag i sin oro; inte upplevt något motstånd från föräldrarna; 
människor är nyfikna, intresserade; barnfrågan är betydelsefull för föräldrar. Kategorierna 
strukturerades utifrån informanternas både samstämmiga och ibland olika erfarenheter och 
upplevelser av arbetet med metoden. Ingen av informanterna har kunnat placeras in i en enda 
fristående kategori. Deras beskrivningar av sin upplevelse av metoden har möjliggjort en generell 
abstrahering av de olika huvudkategorierna.  

Kärnvariabeln/kärnprocessen: Syftet med denna slutliga process var att finna en hypotetisk 
teoretisk modell som kan förklara det fenomen som studeras. Under kärnprocessen har 
mönster sökts för att få en förståelse för samband mellan viktiga perspektiv av det 
problemområde som utforskats. I denna slutfas av arbetet framkom samband mellan tre 
viktiga perspektiv som genererade följande kärnkategorier: betydelsefulla möten; familjens 
egenkraft och trygghet i metoden. De kategorierna relaterade till varandra samt gav en 
förklaring till det problemområde som undersöktes. Ur dessa tre kärnkategorier vilka är 
grundade ur det empiriska materialet genererades ytterligare en kategori arbetstillfredsställelse 
som i studien genererar kärnkategorin Hälsofrämjande arbete. Ytterligare en kategori som 
framkom ur analysen var Tid och omgivande förutsättningar. Den visade sig inte ha ett 
samband till de andra kärnkategorierna vad gäller hur arbetet med själva metoden upplevdes 
av informanterna. Denna kategori valdes ändå att redovisas i materialet då det är en viktig 
påverkansfaktor för personalens upplevelse av arbetet med Beardslees familjeintervention. 
Utifrån de olika kategorierna kunde sedan en berättandestuktur förberedas där kärn-
kategorierna redovisas som rubriker och huvudkategorierna är underrubriker.  

 

Verifiering 
Ett sätt att kontrollera analysens reliabilitet är att i studien beskriva sitt tillvägagångssätt så att 
läsaren kan kontrollera de olika stegen i analysen (Kvale, 1997). I studien eftersträvas därför 
att tydligt redogöra för hur intervju- och analysarbetet har utförts. 
 
Det är svårt att tala om generalisering i förståelsegrundade undersökningar. Thomsson (2002) 
talar hellre om ”möjligheterna att successivt utvidga tillämpningsområdet för en förståelse” 

(s.33). Vilket innebär att generaliserbarheten ligger i hur möjligt det är att genom under-
sökningen finna nya vägar för att förstå också andra grupper eller situationer än de som är 
aktuella i den specifika undersökningen. Enligt Kvale (1997) är det lika mycket läsaren som 
den som gör undersökningen som bedömer undersökningens generaliserbarhet. Det viktiga är 
att forskaren ger läsaren tillräckligt med information för att denne ska kunna göra en sådan 
bedömning. Guvå & Hylander (2003) påtalar att syftet i Grounded theory är ”att 
begreppsliggöra generella skeenden, inte beskriva enskilda människors upplevelser” (s.15). 
Den föreliggande studien kan generera förståelse för vilka faktorer som är viktiga i 
personalens förhållningssätt. Den kunskapen kan även vara relevant i andra sammanhang vid 
samtal med barn och föräldrar om och i en svår livssituation. 
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När Larsson (1994) skriver om validitet tar han upp olika validitetskriterier som beroende av 
studiens art har olika mycket betydelse för att bedöma studiens validitet. Ett centralt kriterium 
i en kvalitativ studie är det heuristiska värdet vilket innebär att den presenterar ett nytänkande 
för läsaren. En kvalitativ studie mister sin poäng om den beskriver ett fenomen som redan är 
känt. Genom studiens framställning ska läsaren kunna se någon ny aspekt av verkligheten. 
(Larsson, 1994). Då det sedan tidigare inte gjorts någon kvalitativ undersökning inom det 
aktuella studieområdet finns goda förutsättningar att resultatet genererar kunskap som inte är 
känd sedan tidigare.  

En empirisk förankring har studien om verklighet och tolkning stämmer överrens med 
varandra. Ett praktiskt sätt att arbeta för validering i analysarbetet är att låta flera källor 
presenteras i studien. Går det att finna en samstämmighet mellan källorna talar det för 
validitet(Larsson, 1994). Utifrån detta kriterium har i studien eftersträvats att få ett så stort 
antal intervjuer som behövts för att nå en mättnad inom studieområdet. Källornas generella 
uppfattningar redovisas i resultatet även om skilda åsikter också framkommer. Studiens 
resultat är samstämmigt med tidigare kvantitativ forskning inom området.  

Konsistenskriteriet innefattar samspelet mellan studiens helhet och delar. Genom delarna blir 
innebörden av helheten tydlig och varje dels innebörd står i relation till helhetens innebörd. 
Detta kriterium kan i vissa situationer bli en motsatts till kravet på empirisk förankring. Om 
man i studien eftersträvar att inordna olika situationer i en helhet uppstår möjligheten att 
utelämna sådant som ej passar in i helheten(Larsson, 1994). Jag har eftersträvat att så tydligt 
som möjligt låta olika perspektiv komma till tals för att belysa den övergripande frågan. 

 Det pragmatiska kriteriet betonar vikten av att studiens resultat förmedlas till praktiker så att 
resultaten blir relevanta i praktiken. Användbarheten av studiens resultat är betydelsefull vid 
bedömning av resultatets validitet(Larsson, 1994). Den här studien ger praktikern en 
beskrivning av hur samtal med barn och föräldrar om förälderns psykiska ohälsa upplevs av 
den personal som arbetar med metoden. Resultat har därmed ett praktiskt värde då tidigare 
forskning efterfrågar fungerande metoder i arbetet med att nå patienternas barn (Glistrup, 
2005; Skerfving, 2005; Östman & Afzelius, 2008). 
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Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat där de kärnkategorier som framkommit under 
analysarbetet redovisas som rubriker och huvudkategorierna är underrubriker. Informanterna 
är numrerade från R1 till R10. De citat som används i texten förtydligar och bekräftar 
resultaten. Svar som skiljer sig från de flesta andras uppfattning finns markerade i texten. För 
att få en överblick redovisas resultatet utifrån Figur 1.  

I studien framkommer att personalen har en mycket positiv upplevelse av metoden. Denna 
upplevelse hänger samman med tre centrala huvudområden: betydelsefulla möten, familjens 
egenkraft och trygghet i metoden vilka samvarierar och bygger upp personalens upplevelse. 
De tre centrala huvudområden genererar en arbetstillfredsställelse vilket kan ses som 
hälsofrämjande för personalen. Vidare presenteras ett ytterligare huvudområde: tid och 
organisatoriska förutsättningar. Detta område påverkar personalens upplevelse av arbetet men 
förklarar inte den process som sker i arbetet med interventionen. Inom detta område återfinns 
de flesta upplevda svårigheter och hinder som uppstått under arbetet med metoden. 
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En mycket positiv upplevelse 
I samtliga intervjuer ger personalen uttryck för hur positivt deras upplevelse är av att jobba 
med Beardslees familjeintervention, viket leder till ett stort engagemang i arbetet med 
metoden. Det här är en metod som de anser ger dem möjlighet att uppmärksamma patient-
ernas barn och som ger personalen tillfälle att möta både föräldrar och barn. Informanterna 
beskrev sina upplevelser av arbetet med interventionen i termer som; ”väldigt positivt”, 
”jätteroligt”, ”det känns så spännande”, ”ett mycket stimulerande arbete”, ” mycket 
intressant” och att ”arbetet känns viktigt och meningsfullt ”. Ingen i studien uppgav att arbetet 
var betungande. Istället framkom uppgifter som att ”arbetet känns lättsamt”, att ”trots ett 
jättesvårt ärende så känner man sig inte utarbetad, uttömd.” Upplevelsen av metoden har 
betydelse för arbetet vid exempelvis ett motivationssamtal med en förälder 
 

Jag tror ju mycket på metoden själv, så det finns i rummet. Skulle inte jag tycka att det här var 
viktigt så då skulle det vara svårt…(R3). 

 

Informanterna uppger även att ”arbetet är ett bra komplement till det övriga arbetet” och att 
”interventionen snarare ger energi än tar energi”. Samtliga informanter uppgav att de har 
”användning av metoden i sitt dagliga arbete”. Personalen uttryckte att de” haft mycket nytta 
av metoden” och att de tack vare metoden upplevt hur de ”varit till hjälp” och att det ”känns 
bra att man har något att erbjuda patienter som har barn”. Dessa uttalanden indikerar vad som 
händer i arbetet med metoden vilket är intressant att vidare undersöka och fördjupa för att få 
en förståelse för de komponenter som är pågående under en intervention. Utifrån ovanstående 
svar på hur personalen kan uppleva arbetet med Beradslees familjeintervention kvarstår att 
finna vad det är som personalen uppfattar som positivt med interventionen.  

 

Betydelsefulla möten 
Samtliga intervjuer betonar informanterna mötet mellan dem och familjen men även mötet 

mellan familjemedlemmarna. De möten som uppstår genom familjeinterventionen skapas 
eftersom samtal om sjukdomens påverkan på alla i familjen är betydelsefulla för både 
föräldrar, barn och personal. Genom interventionen uppstår möjlighet för möten som bygger 
på ömsesidighet och där flera tillfällen finns för familjens medlemmar att verkligen lyssna på 
varandra.  

Vad är det som ligger till grund för dessa betydelsefulla möten? Personalen betonar att det 
inför interventionen finns en önskan hos föräldrar och hos personal att få tala med barnen. 
Under interventionens gång sker flera olika möten genom samtal med både den sjuke 
föräldern, den friska föräldern och med barnen. Trots att flertalet informanter varit ovana vid 
att samtala med patienternas barn finner de samtalen spännande och roliga. Under mötet med 
varje enskilt barn och i familjesamtalet upplever personalen att barnen är delaktiga och 
angelägna om att mötena ska bli av. Informanterna påtalar vidare hur den gemensamma 
berättelsen utgör grunden för familjens behov av stöd. Genom att alla i familjen får beskriva 
sin upplevelse av sjukdomen och att både risk och friskfaktorer därigenom kartläggs kan 
också ett förändringsarbete påbörjas. Informanterna beskriver slutligen sin upplevelse av hur 
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de möten som sker under familjeinterventionen utmynnar i olika slags förändringar både hos 
föräldrar, barn och familjen som helhet.  

Det handlar om ett samtal, om ett möte - det är det som gör att det känns lättsamt (R9). 
  
Det inte är frågan om behandling eller terapi utan att det är ett sätt att samtala med och om barnen 
(R6).  
 
Man intervjuar en i taget och den andra får sitta tyst och lyssna. Jag tror att det är hemskt bra att en 
får sitta tyst och lyssna och lyssna någon gång på hur den andra har det. Jag tror att en del par inte 
pratar så mycket (R2). 
 

Föräldrars önskan om att få tala med barnen – inför interventionen  

Personalen beskriver att föräldrarnas önskan om att tala om och med sina barn ofta bottnar i 
att de känner en oro för barnens mående: 

Föräldern har haft en oro för barnen som gör att man tycker att det här är viktigt (R1). 
 
Det var den oron som båda föräldrarna hade, det var att barnen var så tysta. Alla tre. De var oroade 
för hur skulle de må när de blev vuxna... eller också lite längre fram, om de stöter på svårigheter 
nu i tonårsperioden. Om de får problem, kommer de komma till oss med dom frågorna? (R8).  
 
Familjeinterventionen ger föräldrarna en naturlig väg att ta tag i sin oro kring sina barns situation 
(R1). 

  
Förälderns behov av att prata med sina barn om sin sjukdom och dess påverkan på alla i 
familjen är något som personalen kan ta tag i och möta upp genom arbetet med inter-
ventionen.  Informanterna har till största delen mött motiverade och intresserade föräldrar som 
varit angelägna om att göra interventionen för att därigenom få möjlighet att tala med sina 
barn. 

Föräldern hör om familjeinterventionen och säger själv att det här vill jag göra (R5). 
 
Människor är nyfikna, intresserade, tycker om att bläddra i materialet som finns om metoden (R2). 
 

Några informanter fick kontakt med familjen genom sina kollegor vilket innebar att familjen 
redan tagit ställning till FI. Andra hade själva informerat föräldrarna om metoden. Genom att 
ställa frågor om patientens barn öppnades en möjlighet att berätta om interventionen. Om 
föräldern inte varit öppen för att prata om barnen återkom frågan vid nästa samtalstillfälle.  

När föräldrars oro kommit upp har jag spunnit vidare på det och de jag har talat med har nappat på 
metoden (R7).  

 
Familjeinterventionen ger föräldrarna möjlighet att få stöd i samtalen med sina barn. I 
intervjuerna framkommer personalens upplevelse av att önskan om att prata om sjukdomen 
med barnen funnits sedan länge hos föräldrarna men att det funnits en osäkerhet kring hur de 
ska föra samtalet. 

 

Svårt att tala om sjukdomen 
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 Informanterna upplever att föräldrar ofta tyckt det varit svårt att tala om sin sjukdom och 
därför undvikit att tala med barnen. Samtliga informanter betonade att en viktig del i arbetet 
är att ge föräldrar stöd och bekräftelse för att det är bra att berätta om sin sjukdom för barnen 

Sen är det här med föräldrarnas osäkerhet att ska man berätta för barnen eller inte? De blir 
medvetna om att man kan faktiskt prata med barnen, för barnen upplever det här ändå att det inte 
står rätt till i familjen. Dom märker så mycket och det tycker jag liksom att föräldrarna har 
uppfattat att: - Ja, men så är det nog! (R5).  
 
För många av de här föräldrarna, dom har inte berättat för sina barn. Dom har liksom inte talat om 
vad dom har för fel. I en familj, dom var med till apoteket och hämtade medicin, och så sa någon 
av barnen; Men är du sjuk mamma? Och då hade hon liksom drabblat bort det lite så där. Så han 
hade ju ingen aning. Hon hade fem barn och dom visste inte. En hade hon pratat en del med, men 
de andra visste i ingenting. Hon låg och sov mycket och blev jättearg ibland och de förstod inte 
riktigt att det berodde på att hon var sjuk (R2.) 
 

Personalens önskan att tala med patienternas barn  

I materialet framkommer att föräldrarnas önskan av att samtala med barnen delas med 
personalen. De är också intresserade av att nå barnen och kunna erbjuda dem det stöd de 
behöver. 

Ett viktigt arbete  

I samtliga intervjuer framkommer att personal har kunskap om hur viktig barnens situation är 
för en förälder med psykiskt funktionshinder. Trots detta beskriver flera informanter hur lite 
prioriterat arbetet med barnen är inom vuxenpsykiatrin. Informanterna beskriver hur kollegor 
kan uppleva det svårt och ovant att tala med barn. Här är några röster om att nå patienternas 
barn: 

Alla behandlare är medvetna om barnen, att vi inte tar tid för dem, tar ej tag i frågan. Det är därför 
ingen som är emot det att det blir gjort, men det fanns ingen tid för kollegor att sätta sig in i 
arbetet. De tänker att det där får någon annan sköta.(R10)  
 
…andra har uttryckt att det varit svårt att ta in barnen i processen.(R2) 
 
Bra att vi fått en metod att jobba med när det gäller något så viktigt som det här med barnen, har 
länge känt att det varit viktigt. Nu är det mer påtagligt och man aktualiserar det mer och arbetar 
med det.(R2)  
 
Eftersom vi vet att den här barnfrågan är betydelsefull för föräldrar med psykisk problematik, för 
det är något de mår sämre av, så är det jätteviktigt att hitta någon bra metod att jobba med, att få 
med familjen på ett bra sätt. (R9) 

 

Personalens oro för barnen 

I intervjuerna framkommer att personalens önskan att tala med barnen inte enbart handlar om 
att föräldern därigenom skulle bli lugnad. Det finns också en oro hos personalen för hur 
barnen mår och en önskan om att kunna ge dem det stöd de behöver. 

Det har funnits en oro hos personalen för hur barnen mår med tanke på förälderns sjukdom. (R6) 
 
Det har varit mycket barnprat, när det gäller patienters barn och hur är det för dom? (R4) 
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Genom arbetet med FI möts föräldrar och personal i sin oro för barnen och gör något 
konstruktivt av situationen. Att få möjlighet att tala med barnen och ha med dem i 
samtalsprocessen uppfattas av samtliga deltagare i studien som mycket positivt och viktigt.  

 

Spännande och roligt att samtala med barn 

Samtliga informanter upplever det spännande och roligt att samtala med barnen under 
interventionens gång. Flertalet hade inte arbetat med barn tidigare och några av dem kände 
från början en nervositet för hur det skulle gå. De tycker att det varit en fördel att vara två vid 
samtalen och loggboken (manualen, se sid. 7) har hjälpt dem att få bra översikt på vad som är 
viktigt att få med under samtalets gång. 

Det är roligt att få arbeta med barn inom vuxenpsykiatrin. Jag tycker att det är jättebra att fokusera 
på barnen. Ett sånt här sätt att arbeta med barnen har jag tidigare saknat i mitt arbete. Det är roligt 
att ha barnen med i arbetet. Det är ju en förutsättning för att kunna genomföra det här arbetet. (R3)  
 

Inga informanter beskriver några negativa upplevelser av barnsamtalen däremot påtalade en 
informant svårigheten att hålla balans i samtalet med barnet: 

 Det kan vara svårt att veta hur mycket man kan prata om föräldern med barnen så att man inte 
utelämnar någon, att man inte säger mer till barnen bara för att man vet mer. (R4)  

 

Barnens delaktighet 

Flera av informanterna beskriver hur det innan de mött barnen funnits en oro, hos både dem 
själva och hos barnens föräldrar, för att barnen inte skulle vilja delta i samtalen. Det visade sig 
vid de flesta tillfällen att den oron var obefogad.  

Att barnen får möjlighet att ge uttryck för sin situation, sina känslor och frågor är en central 
del i arbetet. Personalen upplever att de barn som deltagit i interventionen har varit 
engagerade utifrån sina förutsättningar. De beskriver hur en del barn var mycket talföra, andra 
var tystlåtna men engagerade i att samtalen skulle bli av. Personalen beskriver barnens 
deltagande i interventionen: 

Barnen har visat ett engagemang att mötena ska bli av. (R2) 
 
Barnen har berättat om sitt och ställt frågor. (R4) 
 
Barnen har mycket information, trots att föräldrarna inte tror att barnen vet så vet dom ju. Alla 
barnen har en känsla, de känner av stämningen i familjen. (R1) 
 
Barn är ju väldigt olika öppna, hur de berättar och så. Barnen var delaktiga i samtalen efter en tid 
och svarade inte bara ja och nej på våra frågor. Barnen hade frågor om förälderns problem och om 
de själva kommer bli sjuka. (R9) 
 
Vi var ju förvarnade på den här tjejen som skulle va så här tyst för hon har varit så här tyst mot allt 
och alla. Så vi visste ju att här skulle det bli motstånd vi tycket i alla fall att det var otroligt strongt 
att hon var i hemmet, att hon satt kvar hela tiden medan vi frågade, hon gick inte därifrån, hon sa 
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faktiskt ja och nej. Det var hon som sen också till och med bjöd in oss och såg till att vi satt och 
var hemskt engagerad i att det verkligen skulle vara det här familjemötet. (R2) 
 

Några informanter beskriver möten med små barn som svårare än samtal med äldre barn. För 
att möjliggöra samtalen har de skett under lek på golvet.  

Vi har haft en tre och fyra åring och det var ju lite svårare såhär hur man skulle hantera det men 
jag tycker att det gick bra också. Vi fick sätta oss och leka på golvet då och försöka. Så att det kan 
jag kanske tycka är lite svårare med mindre barn. (R4) 
 

Barns olika upplevelser  

Upplevelsen av att ha en förälder med psykisk problematik kan väsentligt skilja sig åt för 
olika barn. Vikten av att se varje person, varje barn för sig, betonas: 

Det är bra att träffa barnen för sig. Eftersom varje barn är unikt och det är individuellt hur man 
uppfattar den sjuke föräldern. Det kommer fram mycket i de enskilda barnsamtalen som inte kom 
fram när barnen satt samlade tillsammans. (R8)  
 

Personalen finner en stor vinst med att få träffa barnen var och en för sig för att varje barn ska 
få ta plats och få komma till tals. Informanterna upplever att de får en god inblick i barnens 
situation genom kartläggning av risk- och skyddande faktorer och att de därigenom har 
möjlighet att ge dem ett individuellt stöd.  

Jag tänker att det är jätteviktigt att ha de här barnsamtalen och enskilda samtal. För det kommer 
fram mycket mera då. Och så stämmer vi av i barnsamtalen hur de har det med kompisarna, i 
skolan och vad de tycker är problematiskt. Ja, alltså man täcker ju av dom där områdena som man 
vet är viktigt för att barn ska må bra. (R9) 

 

Den gemensamma berättelsen utgör grunden för familjens behov av stöd 

Familjesamtalets syfte, att tala om förälderns psykiska sjukdom och öppna upp för en dialog i 
familjen, förtydligas i början av samtalet och därefter är föräldrarna fria att lägga upp samtalet 
som de vill. Att den sjuke föräldern får beskriva sin sjukdom och sin upplevelse av den ser 
samtliga informanter som en viktig del i metoden. Det gör att familjesamtalet inte blir ett 
informationssamtal med utgångspunkt från hur en specifik psykisk diagnos beskrivs i 
litteraturen. Samtal om exempelvis förälderns psykos och återkommande hallucinationer sker 
utifrån förälderns beskrivning vilket gör att samtalet blir tydligt och konkret. Samtliga 
informanter uttalar respekten för förälderns kompetens som en viktig del i arbetet.  

 

Familjen bygger ett samtal tillsammans 

Metoden ger möjlighet för familjen att bygga ett samtal tillsammans, om förälderns sjukdom 
och hur den påverkar familjen. Personalen upplever att detta möte, den dialog som skapas 
genom interventionen, ger nya positiva erfarenheter för både barn och föräldrar.  

Historien som arbetas fram blir viktig i sig, familjen själv tar fram detaljer från sin situation och 
det blir det centrala i arbetet.(R9) 
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Men sen är det ju föräldern som berättar för barnet när barnet är med och barnet kan berätta för 
dem hur de har upplevt det hela. Så det blir ett väldigt fokus på familjen. (R5) 
 
 Det är inte något informationssamtal om hur en sjukdom är - det är egentligen det som är grejen , 
man blir befriad från föreställningar om hur en sjukdom är och talar istället om hur den upplevs för 
den enskilde individen och för familjen. (R4) 

 

 

Familjens behov av stöd 

Flertalet informanter upplever att det behov av ytterligare stöd som familjen har uppkommer 
naturligt genom samtalen. I samtalen med barnen uppmärksammas deras specifika 
problematik. Föräldrarna får genom uppföljningssamtalet möjlighet att se det stöd de behöver 
för att på bästa sätt klara av sin föräldraroll. Genom interventionens olika samtal lyssnar 
personalen in föräldrarnas och barnens berättelse och hjälper dem därefter att formulera det 
behov av stöd familjen behöver. 

Det som gav oro för familjen blev sagt. Det var jobbigt samtal men familjen samlade ihop sig och 
började om på ny kula. (R7)  
 
Familjen fick stöd från annat håll genom FI. (R10) 

 

Förändringar  

Informanter beskriver att genom metodens sätt att arbeta med samtal blir behoven 
aktualiserade av och tillsammans med familjen. Utifrån dessa möten upplever personalen att 
även olika typer av förändringar uppstår inom familjen. 

Efter en intervention sker uppföljningssamtal med familjen. Samtalet blir en möjlighet att 
stämma av hur det fungerar för varje enskild familjemedlem och om familjen upplever att 
något ytterligare stöd behövs. Det är olika typer av förändringar som personalen lyfter fram i 
intervjuerna. Förändringar som påbörjas redan vid interventionens start, som att till exempel 
våga börja sätta ord på en svår situation, samt individuella förändringar hos den sjuke 
föräldern och hos barnen.  

 

En nyvunnen öppenhet för samtal inom familjen 

Personalen ger olika exempel på deras upplevelse av förändringar inom familjen: 

Familjen upplever att man efter interventionen ser en öppenhet, de har börjat prata med varandra i 
familjen. Ofta är en målsättning i interventionen att barnen ska kunna prata med båda föräldrarna 
om sina bekymmer och det får vi höra att föräldrarna upplever att barnen gör. (R6) 
 
Det är bra att man får den här kommunikationen i familjen - ett möte. Det blir en dialog mellan 
föräldrar och barn. Det uppstår en medvetenhet hos föräldrarna att de kan prata med barnen om det 
inte står rätt till i familjen för barnen upplever ju det i alla fall. De kan berätta med sina egna ord 
om svåra saker. Barnen börjar också våga ställa frågor till sina föräldrar. Familjen får en 
upplevelse av att det inte är farligt att prata om svåra saker tillsammans.(R9)  
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Informanterna beskriver att när föräldern talar om sin sjukdom blir det tydligt för de övriga i 
familjen att det inte är farligt att prata om sjukdomen, att föräldern faktiskt klarar av det. 
Familjen får även erfarenhet av att tala om svåra saker med varandra vilket kan öppna upp för 
andra svåra samtal i framtiden. 

 

Personalen upplever att samtalen ger effekter i förälderns behandlingsprocess  

Informanterna upplever att föräldrarna blev mindre skuldtyngda då de fått vetskap om vad 
barnen tyckte och tänkte om familjens situation. De beskriver att FI har terapeutiska effekter. 
De ansåg att arbetet med FI snabbade på tillfrisknandet för den sjuke. Arbetet med relationer 
till de anhöriga ansåg de vara en viktig del för patientens möjligheter till ett bättre mående. 
Föreställningar och oro kring barnens mående försvinner eftersom metoden belyser barnens 
situation och föräldern får hjälp att göra förändringar för att barn som inte mår bra ska få 
bättre livsvillkor. 

Flertalet informanter uppfattade förändringar hos föräldrarna under en intervention. Några 
exempel på sådana förändringar: 

Att pappan var med och var så aktiv i de här mötena var ändå en lättnad för mamman. Och hon 
började luckra upp alltså sin sjukdomsroll i det här mötet. Hon blev avlastad från den här skulden 
och ansvaret för barnen. (R8) 

Föräldrarna började fokusera på sin relation, att göra saker tillsammans. ( R8) 
 
Den sjuke förälderns sjukdomsroll luckras upp och skulden lättar. (R7)  
 
Vilka krafter det blir när man får in barnen och partnern i samtalen. Speciellt för den sjuke som får 
avdramatisera och normalisera. (R7) 

 

Personalens upplevelse av förändringar hos barnen 

Samtliga informanter uppfattar att det sker olika slags förändringar hos barnen efter en 
intervention. Barn som inte tidigare tagit plats i sin familj blir synliga och vågar ge uttryck för 
sina känslor. De får kunskap om sina rättigheter och vågar göra saker för sin egen skull. 
Några informanter uppfattar att barnen känner sig lättade av kunskapen om att de inte behöver 
ta på sig skulden för sin förälders sjukdom. Exempel på detta beskrivs i följande citat: 

De har kunnat uttrycka för sina föräldrar vad de upplevt som problematiskt. (R6)  
 
Då berättade pappan att pojken hade sagt såhär hemma: - Ja men när mamma är ledsen så får jag 
vara glad och gå ut och leka. Barnen vågar vara glada, de vet vad de har för rättigheter, de vågar 
göra saker för sin egen skull. De blir medvetna om att de inte behöver vara någon behandlare för 
sina föräldrar.(R4) 
 
Barnen kunde uttrycka sin oro för mamma och pappa. (R3) 
 
Barnen vågar ställa frågor till sina föräldrar.(R10) 
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Familjens egenkraft  
Ur interventionens olika möten och genom de samtal som där förs byggs familjens egenkraft 
upp vilken har betydelse för personalens upplevelse av arbetet med metoden. 

I arbetet med metoden utgår personalen från att föräldern har resurser och äger kunskapen om 
hur sjukdomen tar sig uttryck för dem som individer. Det är dock inte självklart att föräldrarna 
varken ser familjens resurser eller brister. I intervjumaterialet framkommer att personalen, 
genom barnens och föräldrarnas olika berättelser, kan stödja föräldern att se sjukdomens 
påverkan på familjen. Personalen lyfter också fram föräldrarollen och visar på det positiva 
som finns hos barnen samt hur man kan utveckla de skyddande faktorerna för att motverka 
sådant som kan vara risker för barnen. Personalen stödjer föräldrarna att bygga på och 
aktualiserar sina egna resurser och att därigenom få kraft att förändra sin situation. Personalen 
finns med som en liten del i ett viktigt förändringsarbete. De genererar möjligheten för 
familjen att se sin situation och hitta sina egna vägar ur den. Något som sammanbinder denna 
process är det respektfulla förhållningsätt som metoden förespråkar och som genomsyrar 
arbetet. Samtliga informanter uttalar respekten för förälderns kompetens som mycket viktig. 
Att ta del av och bekräfta varje familjemedlems upplevelse av sjukdomen är centralt i arbetet.  

 

Föräldrarna får en medvetenhet om barnens och sin egen situation 

Under barnsamtalen kartläggs de risk- och friskfaktorer som är kopplade till barnen. 
Återkopplingen till föräldrarna efter barnsamtalen påtalas som en betydelsefull del i arbetet. 
Informanterna beskriver i intervjuerna hur föräldrarna ofta blev lugnade när de fick vetskap 
om sina barns resurser. Personalen påtalar också vikten av att föräldrarna genom samtalen får 
kunskap om negativa upplevelser som barnen bär på och att man lyfter upp båda föräldrarnas 
ansvar för att hitta lösningar och nå en förändring.  

Föräldrarna hade haft det väldigt besvärligt, mått dåligt, varit orkeslösa och allt det där…men dom 
fick se och höra att det var mycket bättre med deras barn än vad de trodde och att barnen var 
mycket mer nöjda med dom, än vad dom också trodde. (R8) 
 
Mamman trodde att barnen mådde så dåligt och hon förstod att det var hennes bilder av hur de 
mådde.(R2) 
 
Barnen kunde börja prata om att du är ju så tråkig pappa när du bara ligger där och inte svarar när 
vi frågar och han kunde berätta om att han hade så mycket i huvudet. Det var så stökigt i huvudet 
så att han kunde inte. Och föräldern blev mer uppmärksam på att han måste vara mer med barnen 
och han tog tag i sin situation och han började må bättre och kunde vara mer hemma. (R8)  
 

Genom att själva lyfta fram sina behov i samtalen och synliggöra den sjukdom som finns i 
familjen stärker de relationerna till varandra och ett tillfrisknande kan möjliggöras.  

 FI har varit en del i hela pusslet för att dom pratar om hur viktigt det var att de kom på dom här 
interventionerna för då började de prata med varandra. Vilket de inte hade gjort förut.  Alltså det är 
en familj som inrättat sig väldigt mycket i att hon inte kan och att han kan och nu så börjar hon 
kunna och då händer det saker!(R4). 
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Den personal som intervjuats upplever att den sjuke föräldern genom dialog med sina barn 
skapar en förståelse och medvetenhet om såväl barnens som sin egen situation. Föräldern kan 
därigenom själv formulera sin familjs behov av stöd men också skapa förändringar i sitt sätt 
att förhålla sig till sina barn, vilket leder till att patienten ökar sin egen kompetens som 
förälder. 

Jag tror att det här sättet att jobba på. jag tror att vi hjälpte familjen att öppna upp. Att prata om 
svåra sker. Både pappans sorg och så när han fick prata om sin familj, vi pratade om vikten av det 
här att plocka fram bilder och fotografier men också det här att pappa fick berätta om hur det var i 
huvudet och hur det var på lasarettet, jag tänker ändå att det här det blir en hjälp i fortsättningen. 
(R9) 
 
 De fick en upplevelse tillsammans om hur det är att prata om svåra saker. Nu gällde det den här 
frågan, det kanske kommer gälla andra frågor senare men de kommer att ha nytta av det. (R8) 

 

Så det var som om det behövdes sägas det här som alla gick och trampade och oroade sig för, utan 
att prata om. Det kändes som om det där familjemötet det var där det blev sagt det där som gav oro 
och det var viktigt. (R8) 
 
Men sedan så hände det något efter familjesamtalet. De samlade ihop sig och bestämde sig för att 
nu kämpar vi på här eller att barnet får gå färdigt farm till sommarlovet och så får vi ta ett nytt 
avgörande. Och så när vi träffar dem sen på hösten så fortsatte hon i skolan och hade insatser där 
då.  (R9) 

 

Istället för att som expert bedöma familjens behov av hjälp gör interventionen personalen till 
möjliggörare för familjerna att själva se sina behov. Detta upplevs av personalen som ett 
respektfullt förhållningsätt till patienten.  

Jag är ingen expert på andra människors lidande. För vad det än är så … problematiken finns i 
familjen … och är barnen en del av det. Och det kan vara sån lättnad att få sätta ord på skeendet 
och för barn att få ställa frågan. Det här är en framgångsmöjlighet inom psykiatrin. Och helt klart 
salutenogena effekter i det här. Att plocka in barnen. Och bara det att barnen blir klarare över att 
det finns ett system runt omkring mamma eller pappa. (R3) 
 

Ett respektfullt förhållningssätt 

Beskrivningen av en ödmjuk metod, där alla familjemedlemmars situation bekräftas och 
uppmärksammas, genomsyrar samtliga intervjusvar och lyfts fram som en betydelsefull 
komponent i arbetet. Det respektfulla förhållningssättet är grunden till att det blir ett möte så 
som ovan beskrivits, mellan personalen och familjen. Genom ett respektfullt förhållningsätt 
påverkas arbetet så att föräldrarna ser sina egna resurser och barnens resurser. Även om det i 
vissa familjer kan finnas flera områden med stora brister finns det en respekt för de resurser 
som familjen ändå besitter och den sjuke föräldern ges möjlighet i interventionen att 
tillsammans med personalen utforma en plan för förändring.   

Det är en väldigt ödmjuk metod. Man jobbar utifrån familjens frågor, deras undringar, deras sätt 
att prata. (R4)  
 
Det är det som är hela grejen med att metoden är så sympatisk, att utgå från både föräldrarna och 
barnens perspektiv och arbeta med det som dom tycker är problematiskt. (R7) 
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 Kan jag inte bekräfta deras berättelse och beskrivning av problemet, så kommer vi ingen vart i 
samtalen. (R10) 
 
Det går ju att beskriva problem på olika vis. Någon förälder har bagatelliserat sin problematik, 
ville förminska sina problem för han vill ej belasta sina barn. Då är det viktigt att kunna stötta dem 
i föräldrarollen, inte gå in och rätta dem.  (R1)  

 

 

Trygghet i metoden 
Personalen förmedlar en tillit och tro på Beardslees familjeintervention. De har prövat och 
funnit att genom arbetet med metoden når de patienternas barn. De kan nu med hjälp av 
metoden föra samtal om och i en svår situation mellan barn och föräldrar. Personalen 
beskriver hur interventionens tydliga utformning med en loggbok som ram för samtalen är ett 
stöd i arbetet. Erfarenheten av att samarbeta och vara två vid samtalen ger trygghet och 
avlastning i arbetet. Den kunskap som arbetet för med sig ger en god beredskap och är 
användbar i situationer där barnen kommer på tal i det övriga arbetet. 

En tydlig metod 

Samtliga informanter gav i intervjuerna uttryck för att metodens tydliga struktur är en viktig 
del i arbetet.  

Det är en metod som ”sitter” och det känns okomplicerat att påbörja ett nytt ärende. Jag har haft 
mycket nytta av den, den är användbar. (R1)  
 

Metoden gör det lättare att inte bli en expert…. Man får hålla i sig och inte gå in och tala om hur det är. (R4)  

Metoden pedagogiska utformning gör det enkelt att se hur arbetet är upplagt. Loggboken ( 
manualen) är ett bra hjälpmedel vid informationssamtal både för patienter och när personalen 
informerar om metoden för sina kollegor. Även utformandet av konkreta och mätbara mål 
tillsammans med familjen vid interventionens början var en viktig del i arbetet.  

Man vill kunna prata med varandra det är ju något man tar upp i målsättningen ofta eller att man 
vill att barnen ska kunna prata med båda föräldrarna om sina bekymmer och det får vi höra att det 
tycker man att man har börjat kunna göra. (R6) 
 
Jag tycker att det är ganska bra när man tänker på familjer att man har liksom en mall och gå efter, 
vi läser ju inte innantill så utan vi försöker göra det ganska vanligt men vi använder manualen, vi 
kollar hela tiden av att vi fått med allting som finns med i det här formuläret då, men vi försöker 
vara mer avslappnade, inte va så uppstyltade. (R2)  
 

Manualen fungerar som en tydlig ram med specifika frågeområden som personalen samtalar 
utifrån med familjen. De upplevde att samtalen ger utrymme för att möta familjen i deras 
specifika situation. Loggboken blev också ett stöd för att hålla en konsekvent linje i samtalet. 
Den ger bland annat kunskap om vilka slags frågor som är viktiga att ställa för att ringa in 
exempelvis risk- och friskfaktorer hos barnen. En del av personalen påpekade också 
betydelsen av att materialet är utformat så att arbetet kan anpassas efter barnens ålder.  



  31 

 

 

Det fanns skillnader i hur vana informanterna varit vid manualbaserat arbete. Flertalet av dem 
som ingår i studien hade innan arbetet med FI en positiv eller neutral inställning till 
manualiserade metoder. För några har metoden känts bekant då de sedan tidigare varit vana 
vid att arbeta mot tydligt uppsatta mål. Ett fåtal informanter beskrev hur de från början var 
kritiska till att använda manualer i sitt patientarbete.  Arbetet med FI överraskade dem positivt 
bland annat genom de vida frågeställningar som ger möjlighet till öppna samtal. Manualen 
blev för dem en praktisk hjälp och ett användbart redskap i arbetet. Den gav struktur vid 
samtalen och hjälp med dokumentationen.   

Att metoden är så väl strukturerad är avlastande eftersom jag annars jobbar med min inre kunskap 
och på känslan. Genom att följa loggboken vet jag vad som är viktigt att få med i samtalen för att 
kunna göra ett så heltäckande jobb som möjligt med familjen. (R7) 
 
Men jag har alltid varit en aning skeptisk, till sådana här manualiserade behandlingar, men jag gick 
med i det här, jag blev överraskad över att det materialet ändå tillät att kunna prata öppet. Det 
fanns ganska vida frågeställningar att uppehålla sig kring då att prata om med de här familjerna. 
Det har varit roligt och spännande och kul att ändå ha något att gå efter, så jag tycker att det varit 
positivt och kul.(R8) 
 

Några informanter beskriver en svårighet, som kan uppstå i början av arbetet med metoden, 
vilket är att inte halka in i sin terapeutiska vana att föra samtal. För att undvika det blir den 
tydliga strukturen i metoden och loggboken viktig. Två informanter beskriver det såhär: 

Det här att inte bli för behandlande. Det är lite svårt ibland tycker jag. (R4) 
 
Rätt som det är man inne i något terapeutiskt. Fast vi har försökt hålla oss och vi kanske har 
avbrutit varann också när det burit iväg, så att man kan få lite hejd på sig. Det är alltid lättare att 
hålla sig till samtal när vi jobbar med barna för vi är mer vana att jobba med föräldrarna. Med 
barna följer vi materialet automatiskt. (R2) 
 

En annan aspekt av vad i arbetet som skapar trygghet är att personalen ofta arbetar 
tillsammans två och två vid interventionerna. 

Samarbete 

Flertalet av de intervjuade arbetar tillsammans med en kollega när de genomför en 
intervention. Nedan följer exempel på personalens upplevelse av samarbete: 

Man känner sig inte tyngd så som man kan göra i andra ärenden eftersom vi är två. Jag har blivit 
mer positiv till att man ska vara två i patientarbetet även i andra ärenden också. (R10) 
 

Det upplevs av flera som mycket betydelsefullt att vara två. Det blir enklare att dokumentera 
under sessionen, man kan avlösa varandra i samtalet och man kan dela tunga och svåra 
upplevelser med varandra.  

Det är en fördel att jobba två så att man kan prata lite före och efter och ha stöd i varandra under 
samtalens gång. Det är viktigt i arbetet att få en bild över vad var det som sas egentligen vilket 
man kan tala om efter samtalen om man är två i rummet.(R8) 
 

Några informanter beskriver hur det ibland kan vara svårt att inte gå in för djupt på en enskild 
familjemedlems problematik och börja arbeta med något behandlingsarbete. De upplever i 
dessa situationer att det är en fördel att vara två och kunna bromsa varandra.  
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Användbar kunskap 

Samtliga informanter anser att delar av metoden kommer till användning i deras övriga arbete. 
Nedan följer några exempel: 

Arbetet har medfört att man kommer in i ett nytt tänkande omkring barnens situation i mötet med 
patienten.(R2) 
 
Ja, jag har de här frågorna i huvudet, frågar mer i detalj än vad jag annars skulle ha frågat. (R4) 
 
Man tänker på det här på genomgångar och ronder. Finns det barn med i bilden? Tar någon hand 
om barnen? Man pratar med föräldern om att försöka prata med sina barn om sjukdomen.(R5) 
 

En del av personalen ger uttryck för hur de blir mer vaksamma över barnperspektivet och att 
de nu mer än tidigare tänker på hur barnen har det i mötet med patienter. Många 
uppmärksammade att de pratar mer om barnen med sina patienter, ställer fler raka frågor och 
vet vad som är viktigt att inte missa när man talar om barnens situation med en förälder. De 
använde kunskap från metoden i andra slags samtal med patienter och deras barn. De 
uppmuntrade också patienter som har barn att berätta och prata med barnen om sin situation. 
Behandlarna ansåg att FI visar på möjligheten att lyfta in hela familjen i patientarbetet. 
Tänkandet kring barnen lyfts fram i alla möjliga sammanhang på arbetsplatsen så som i 
ronder och vid vårdplaneringar.  

I materialet finns också informanter som inte tycker att FI påverkat deras arbete något 
nämnvärt. De anser att metoden ligger nära deras tidigare sätt att arbeta. De har även innan 
arbetet med FI sett det som viktigt att höra hur barnen mår och att tala om föräldrarollen i 
mötet med patienten. Några upplever att FI förstärker det arbetssätt de redan har på så vis att 
de nu har en fördjupad kunskap om vad som är viktigt att observera när de talar om barnen 
med sina patienter.  

Det förstärker den kunskap man redan har genom att man har de här områden som man vet är 
viktiga att fånga upp när man möter föräldrar och när man lyfter upp hur barnen har det. Sättet att 
tänka och att arbeta med föräldrarollen tillsammans med patienten är inte nytt. (R8) 
 
Jag har alltid synen på patienterna om att de inte bara har sitt mående. De har ett liv, ett system där 
även barn kan ingå. Arbetet med FI känns väldigt nära mitt tidigare sätt att se på mitt uppdrag. 
(R3) 
 
I och med att vi jobbat med de här bitarna innan, som också handlar om barn och att föräldrarna 
ska ta sitt föräldraansvar, så tycker jag att vi haft det innan. Så jag kan inte komma på att det direkt 
har påverkat mig, men jag vet inte. (R1) 
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Arbetstillfredsställelse  
Den personal som intervjuats beskiver sin upplevelse av metoden som positiv vilket grundas i 
tre centrala huvudområden: betydelsefulla möten, familjen egenkraft och trygghet i metoden. 
Utifrån studiens ovan beskrivna resultat genereras ur materialet en beskrivning av arbetet som 
här kopplas till begreppet arbetstillfredsställelse.  
 
Som ovan beskrivits ger personalen uttryck för att arbetet med interventionen tar tag i en för 
dem mycket viktig fråga; hur mår patienternas barn? Genom interventionen får personalen 
möjlighet att ta förälderns och sin egen oro över hur barnen mår på allvar. Vid olika möten 

med föräldrar, varje enskilt barn och slutligen hela familjen, upplever personalen att de får en 
god inblick i barnens situation. Genom interventionen får de möjlighet att nå och stötta inte 
enbart barnen utan hela familjen.  
 
Arbetet med metoden beskrivs som avlastande då det skiljer sig från det övriga arbetet. 
Personalen är inte terapeuter och inte heller experter på familjens problematik. I arbetet utgår 
personalen från familjens egenkraft. Som personal är de en del i ett förändringsarbete där de 
skapar förutsättning för att familjen själv formulerar sitt behov av stöd. Personalens arbete 
utifrån familjens perspektiv och deras upplevelse av att få del av den kraft som mobiliseras 
inom familjen, blir en bidragande del i personalens arbetstillfredsställelse. 
  
Att arbetet med FI upplevs som positivt bottnar också i en trygghet i metoden. Den har en 
tydlig struktur att följa vid svåra samtal, den ger möjlighet till samarbete med en kollega och 
den kunskap om vad barn till föräldrar med psykiskt funktionshinder har för behov ger en god 
grund för andra situationer där patienternas barn kommer på tal. 
 

Ett hälsofrämjande arbete – ett annat sätt att arbeta 
Att interventionen är ett annat sätt att arbeta på än det ordinarie arbetet, dvs. ingen behandling 
utan en preventiv insats riktat mot patienternas barn, betonas i samtliga intervjuer. Flertalet av 
personalen beskriver det som positivt att metoden just är en preventiv intervention. I 
loggboken framkommer det tydligt att FI inte är en behandlingsmetod vilket underlättar i 
arbetet. De flesta informanter påpekar här att det är den riktade insatsen mot barnen som 
upplevs som positiv men även andra aspekter lyfts fram: 

Arbetet blir ett komplement till det andra arbetet man gör. Ett förebyggande arbete som känns 
positivt ur den synvinkeln. En avgränsad insats. Det känns bra att man har något att erbjuda 
patienter som har barn. (R1) 
 

En av de intervjuade beskriver att skillnaden mellan interventionen och sedvanlig behandling 
bland annat är att metodens struktur avlastar personalen genom att hålla samtalen på en nivå 
så att de inte går för djupt in i patientens problem. En annan informant anser att arbetet inte 
blir betungande eftersom den inte innefattar något behandlingsansvar. FI är en avgränsad 
insats på uppdrag av någon utomstående.  

Arbetet är annorlunda mot andra patientkontakter då jag inte varit lika trött efteråt eftersom det 
inte är någon behandling. Samtalen hamnar på en annan nivå och blir mer lättsamma samtidigt 
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som det känns som om det är ett viktigt arbete. Det handlar om ett samtal, om ett möte, det är det 
som gör att det känns lättsamt. (R6) 
 

Personalen upplever att de fått ett redskap att använda i samtal med barn och föräldrar i och 
om en svår livssituation. I det dagliga arbetet blir arbetet med FI något som ger personalen 
motivation och energi. Arbetet med Beardslees familjeintervention kan därför ses som 
hälsofrämjande, inte enbart för patienten och dennes anhöriga, utan även för personalen. 

Det är ett positivt jobb, det är väl det andra man har i och för sig många gånger, men det här är, 
man går in på en avgränsad del någonstans. Det här ska fixas på den här och den här tiden. Man är 
två stycken, bara det gör ju också att det är lättsammare, att man har någon att bolla med som har 
hört samma saker. Så det är snarare att det ger mig energi än tar energi. (R2) 
 
Jag tycker att det har varit jättestimulerande…. Mitt upp i alltihop så är det ju oftast sånt här arbete 
som vitaliserar en och ger energi när det också är lite tungt. (R7)  

 

Tidsmässiga och organisatoriska förutsättningar 
De svårigheter och hinder som personalen ger uttryck för i intervjuerna är inte till största 
delen kopplad till metoden utan har att göra med mer strukturella påverkansfaktorer så som 
hur de har möjlighet att disponerar sin tid och arbetsplatsens rådande kultur. 

För att initiera en ny metod på sin arbetsplats krävs att vissa betydelsefulla förutsättningar 
finns för att arbetet ska fungera. Samtliga intervjuade pekar på två viktiga beståndsdelar, tid 
och organisatoriska förutsättningar, vid implementering och utförande av FI. 

 

Tid 

 I studien framkommer att personalen upplever brist på tid som det största hindret i arbetet. 
Det är dock endast ett fåtal som anser att det vållat stora problem. 

Dilemmat ibland är det där med att få tider, för att det tar ju ändå ganska mycket tid. Och är man 
då två som gör det och hitta något gemensamt. vi har ändå fått ihop tider så det har inte varit… 
man vet att när man ska göra en familjeintervention så kommer det att ta ganska mycket av ens 
arbetstid. Speciellt när man åker hem också och gör hembesök då. Det går lite fortare om de 
kommer hit.(R1) 
 
Vi tar oss tiden. Det gäller bara att planera, det gäller att se att man är samstämmiga, så funkar ju 
det. (R2)  
 
Jag styr ju över min tid alldeles själv så ja, det funkar ju bra. (R7) 
 
Tid är ett hinder när man jobbar med akutvård, man har ju inte patienterna under så lång tid Jag 
kan inte använda metoden på min arbetsplats på grund av tidsbrist. (R5) 
 

För att dra nytta av att vara två krävs förutsättningen att ha tid att diskutera ärendet. Metoden 
förutsätter även att det finns tid och möjlighet att utföra barnsamtalen hemma hos familjerna. . 
Den personal som organiserat sitt arbete så att det finns en avsatt dag för FI upplevde att det 
fanns tillräckligt med tid att utföra samtalen.  
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 Flertalet respondenter tycker att tiden var ett hinder även när det gällde hur de nått fram till 
sina kollegor med information om FI. Personalen beskriver att det är ofta ett fåtal på 
arbetsplatsen som tar sig tid att sätta sig in i metoden. En informant säger: 

Många hade jobbat länge i psykiatrin och vet att det är eftersläpat. Att vuxenpsykiatrin inte har lyft 
den här frågan. Så känns det ju. Så det kändes inte att det fanns något emot det så. Det var det att 
det inte fanns någon tid.(R8)  
 

Det kan även av mer organisatoriska skäl vara svårt att genomföra en intervention som i de 
fall då patienterna stannar under mycket korta tider, ibland bara ett dygn. 

Tid är ett hinder när man jobbar med akutvård, man har ju inte patienterna under så lång tid Jag 
kan inte använda metoden på min arbetsplats på grund av tidsbrist. (R5) 
 

Hur mycket tid som personalen har möjlighet att avvara för arbetet med familjeinterventioner 
hänger samman med arbetsplatsens rådande kultur.  Det vill säga om kollegor och chefer 
anser att det är en viktig del i arbetet att uppmärksamma patienternas barn. 

 

Stöd av chefer  

Flertalet intervjuade beskrev hur deras kollegor och närmaste chefer uppskattat och visat 
intresse för arbetet med FI. I intervjuerna framkommer att stöd av chefer är en förutsättning 
för att arbetet med metoden ska fungera. 

Jag tror att det alltid har varit prat om barn och om patienters barn och hur är det där liksom så jag 
har inte stött på något sånt där att, ska du verkligen göra det här? Det har jag inte gjort. Och i den 
högre ledningen så är det inte något motstånd men det har ju också att göra med att jag har 
informerat. Jag har varit på ledningsgrupper och berättat om det och så där. Sen vet jag inte om det 
är stöttning från alla. Det är inte säkert.(R4) 
Jag tycker att vi fick positiv respons, att man tycker det här var intressant.”(R2) 
 
Jag tycker inte att jag har mött något motstånd. Jag har nog känt också att man tycker att det här är 
en bra metod. (R5) 
 
Positivt, man ser oss som en hjälp som en tillgång till mottagningen. Och chefer, ledningsgruppen 
träffar vi.(R6) 
 

Personalen har fått möjlighet att presentera arbetet på ledningsgrupper, utvecklingsdagar, 
arbetsplatsträffar etc. Personalen upplever hur det har varit lättare att få uppdrag från de 
kollegor som har barnperspektivet i sitt tänkande än från dem där detta är helt nytt. Den 
personal som fått ett gott stöd av sina chefer för att implementera metoden i sin verksamhet 
har haft det enklast att komma igång med arbetet. 

 Det är inte metoden i sig utan tiden som sätter hinder för utförandet. Hur arbetet prioriteras, vikten 
av att ändå få göra ett förebyggande arbete under sin tid på mottagningen. För annars så är det ju 
annat som står och trycker på. Men det här är ju en ledningsfråga, ett beslut uppifrån, att se det här 
alltså. (R9) 
 
 Det är nytt och det finns mycket att säga om barn inom psykiatrin, så att jag har inget stöd av 
ledningen överhuvudtaget, så är det. Jag insåg det nu i höstas. Jag trodde jag hade mera stöd innan 
men …(R3) 
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Några få informanter tar upp att de saknat stöd från sina chefer vilket lett till en minskad 
motivation att initiera FI på arbetsplatsen. Kollegors ointresse var en påverkansfaktor för hur 
initieringen har fungerat. En informants uppfattning var att chefens stöd och den egna grund-
kompetensen kan påverka kollegors intresse av metoden.  

När det är rörigt på en arbetsplats är det liksom bara basen man orkar jobba med men egentligen är 
det ju ett sånt här utvecklingsarbete som vitaliserar en människa så på ett sätt borde man tänka 
tvärt om. (R7) 
 

Ett fåtal informanter upplevde att på de arbetsplatser där det finns många andra frågor som 
upptog personalens intresse blev det svårt att implementera en ny metod. 

Det finns ett främlingskap till familjeperspektivet inom psykiatrin. Att arbeta med FI är 
normbrytande, genom att bryta mot normen; att vi inom vuxenpsykiatrin jobba inte med barnen. 
Det kan vara en räddning för psykiatrin att komma ifrån det här medicinska tänkandet och börja 
arbeta mer med relationer och salutogena faktorer. Arbetet med metoden kan bidra med utveckling 
för psykiatrin.(R3)  
 

I ett antal intervjuer betonar informanterna att vuxenpsykiatrin under lång tid arbetat med den 
enskilde individen och mindre med individens miljö där exempelvis patientens barn ingår. I 
studien framkommer att det varit svårt att initiera metoden på de arbetsplatser där man inte 
har några rutiner att arbeta med patienternas barn i jämförelse med de arbetsplatser där frågor 
kring barnens situation varit en naturlig del i arbetet. 

 

Samverkan 

Arbetet med FI innebär även ett visst samarbete med olika vårdgrannar som familjen kan 
behöva stöd utav. I intervjuerna nämndes exempelvis samarbete med socialtjänst, familje-
rådgivning och BUP. Flertalet uttryckte att samarbetet med vårdgrannar var fungerande. 

När vi hade gjort interventionen. Vi hade haft alla dom här stegen med barnen för sig och ett 
familjemöte. Sen tog vi en nätverksträff med soc., föräldrar och fosterföräldrar och 
socialpsykiatrin.(R1)  
 
Det är alltid så när ett ärende kommer till mig, att jag frågar den handläggaren, om handläggaren är 
från BUP eller soc, om den personen vill göra interventionen tillsammans med mig och ibland är 
det bra att det är den vanliga behandlaren som gör interventionen ibland kanske det inte är det, 
men det är liksom min första fråga. (R3) 
 

Ett fåtal upplevde samarbetet med socialtjänsten som problematiskt. I dessa fall hade 
socialtjänsten enligt de intervjuade en felaktig förväntan på metoden och sett den som en 
terapeutisk insats för familjen. En annan svårighet som framkom i intervjuerna var att veta 
vem som ska göra vad när socialtjänsten är inkopplade från början i ett ärende. En informant 
påtalar svårigheter med att planera för hur arbetet med familjen ska gå vidare om det inte 
finns någon naturlig vårdgranne att koppla in efter interventionen. 

Det kan vara svårt att veta var familjer kan få fortsatt samtalsstöd om de önskar det efter vi gjort 
familjesamtalet. Många processer sätts igång under familjesamtalen och familjen brukar vilja 
fortsätta att träffas för ytterligare samtal. (R3)  
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Det kan vara svårt att veta om interventionen är lämplig att genomföra om föräldern är mycket 
sjuk och barnen tex inte bor ihop med föräldern. Då är det kanske bättre att soc. får ta ärendet 
direkt, så att inte interventionen blir en flyktväg för att slippa soc. I sånna fall skulle det vara bra 
att kunna få handledning så att man blir mer professionell i uppdraget. (R3) 
 

Behovet av handledning framkom i flera intervjuer som något viktigt för att utvecklas i 
arbetet med metoden och få stöd vid svåra ställningstaganden. Flera informanter ansåg också 
att handledning är viktig för att de ska hålla sig till metoden och inte började göra någon egen 
variant av familjeinterventionen. 



  38 

 

 

 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur personal inom vuxenpsykiatrisk verksamhet kan uppleva 
arbetet med Beardslees familjeintervention. En kvalitativ metod är använd och tio informanter 
har besvarat studiens frågeställning. Som analysmetod användes Grounded theory. 

I studien framkommer att; 

Personalen har en mycket positiv upplevelse av metoden. Denna upplevelse hänger samman 
med tre centrala huvudområden: betydelsefulla möten, familjens egenkraft och trygghet i 
metoden, som tillsammans bygger upp den positiva upplevelsen.  
 

Betydelsefulla möten  

Den fråga som lyfts under möten med föräldrar och barn har betydelse för alla parter som 
deltar i samtalen. Interventionen ger möjlighet för möten som bygger på en ömsesidighet, där 
alla familjemedlemmar får komma till tals, och där flera tillfällen ges för familjen att 
verkligen lyssna på varandra. Personalens upplevelse är att föräldrarna är angelägna om att 
genomföra interventionen på grund av sin oro för barnens mående. Även personalen bär på en 
oro för hur barnen har det och anser att det är viktigt att nå barnen för att kunna stödja dem 
utifrån deras individuella behov. Personalen känner liksom föräldrarna en oro för hur barnen 
har det. Vid samtalen med varje enskilt barn samt vid familjesamtalen upplever personalen att 
barnen är delaktiga och ger uttryck för sin situation, sina känslor och ställer frågor. 
 

Familjens egenkraft  

Familjens egenkraft frambringas under interventionen genom att föräldrarna, i dialogen med 
varandra och framförallt med sina barn, skapar en förståelse och medvetenhet om barnens och 
egen situation. Både de svårigheter som barnen upplever samt de resurser barnen har blir 
synliga genom samtalen. Familjen äger kunskapen om sjukdomen och dess påverkan på 
familjen. Genom samtalen får de stöd av personalen att formulera sig och förändra sin 
situation. Personalen finns med som en liten del i ett viktigt förändringsarbete. De genererar 
möjligheten för familjen att se sin situation och hitta sina egna vägar ur den. Något som 
sammanbinder denna process är det respektfulla förhållningsätt som metoden förespråkar och 
som genomsyrar arbetet. Samtliga informanter uttalar respekten för förälderns kompetens som 
mycket viktigt. Att ta del av och bekräfta varje familjemedlems upplevelse av sjukdomen är 
centralt i arbetet.  

 

Trygghet i metoden  

Personalen förmedlar en tillit och tro på metoden. De har prövat och funnit att de genom 
arbetet med metoden når patienternas barn. De kan genom metoden föra samtal mellan barn 
och föräldrar om och i en svår situation. Personalen beskriver hur interventionens tydliga 
utformning med en loggbok som ram för samtalen är ett stöd i arbetet. Erfarenheten av att 
samarbeta och vara två vid samtalen ger trygghet och avlastar i arbetet. Den kunskap som 
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arbetet för med sig ger en god beredskap och är användbar i situationer där barnen kommer på 
tal i det övriga arbetet. 
 
Utifrån studiens ovan beskrivna resultat framkommer dessutom att: 

 
Den positiva upplevelsen som byggs upp av de tre centrala huvudområdena betydelsefulla 
möten, familjens egenkraft och trygghet i metoden ger personalen en mycket hög arbets-
tillfredsställelse. Genom interventionen får personalen möjlighet att ta förälderns och sin egen 
oro över hur barnen mår på allvar. Vid olika möten med föräldrar, varje enskilt barn och 
slutligen hela familjen, upplever personalen att de får en god inblick i barnens situation. 
Genom interventionen får de möjlighet att nå och stötta inte enbart barnen utan hela familjen. 
Arbetet med metoden beskrivs som avlastande då det skiljer sig från det övriga arbetet. 
Personalen är inte terapeuter och inte heller experter på familjens problematik. I arbetet utgår 
personalen från familjens egenkraft. Som personal är de en del i ett förändringsarbete där de 
skapar förutsättning för att familjen själv formulerar sitt behov av stöd. Att arbetet med 
Beardslees familjeintervention upplevs som så positivt bottnar också i en trygghet i metoden. 
Den har en tydlig struktur att följa vid svåra samtal, den ger möjlighet till samarbete med en 
kollega och den kunskap om vad barn till föräldrar med psykiskt funktionshinder har för 
behov ger en god grund för andra situationer där patienternas barn kommer på tal. Personalen 
inte bara ger av sig själva utan får också något i mötet med föräldrar och barn. I vardagen blir 
arbetet med familjeinterventionen något som ger personalen motivation och energi. 
Personalens höga arbetstillfredsställelse leder till att arbetet med Beardslees 
Familjeintervention kan ses som hälsofrämjande inte enbart för barnen och deras familjer utan 
även för personalen. 
 

De generella svårigheter och hinder som framträder i materialet är till största delen kopplad 
till tid och organisatoriska förutsättningar vilka också påverkar personalens upplevelse av 
metoden. Här framkommer att tillräckligt med tid för att genomföra interventioner och stöd av 
chefer är en förutsättning för att arbetet med metoden ska fungera. I materialet framkommer 
även svårigheter som är direkt kopplade till själva användandet av metoden. Någon informant 
påtalar svårigheten med att veta hur mycket man kan prata om föräldern med barnen så att 
man inte utelämnar någon. Möten med små barn beskrivs av ett par informanter som svårare 
än samtal med äldre barn. En annan svårighet, som kan uppstå i början av arbetet med 
metoden, är att inte halka in i sin terapeutiska vana att föra samtal.  
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Resultat- och analysdiskussion 
Oavsett vilken analysmetod man väljer är det omöjligt att få en heltäckande bild av den 
verklighet som studeras. Alla metoder har sina begränsningar vilket måste vägas in i varje 
analys. Danermark m.fl.(2003) ifrågasätter hur förutsättningslös den enskilde forskaren 
egentligen kan anse sig vara när ett analysarbete enligt GT genomförs. Danermark mfl. menar 
att alla lever i en kontext vilken genererar både teoretisk och empirisk förförståelse. Detta 
innebär att vi inte fullt ut kan frigöra oss från vår förförståelse och det blir därigenom 
problematiskt att vara så förutsättningslösa i vår tolkning av materialet som metoden 
förespråkar.  

Denna studies sätt att se på ”att vara förutsättningslös” har handlat om att vara öppen gent-
emot datamaterialet och inte belysa det utifrån en given teoretisk ram. GT kan ses som ett svar 
på positivismens tidigare krav på att ha teorier och hypoteser som man ska verifiera eller 
falsifiera. Genom GT kommer dessa hypoteser efter arbetets gång vilket skapar förutsättning 
för att ny teori ska genereras. De teorier som använts för att ytterligare underbygga resultatet, 
redovisades därför i resultatanalysen.  

En annan fara med Grounded theori som lyfts fram i metodlitteratur är risken med att fastna i 
ett cirkulärt resonemang eller i förutsägbara kategorier. Detta innebär att man grundar sina 
antaganden i samma empiriska material som sedan används för att bekräfta samma 
antaganden (Guvå & Hylander, 2003). Därför har det i studien varit viktigt att under 
analysprocessens gång ständigt pröva olika resonemang i ett nytt teoretiskt urval och genom 
det utveckla de teoretiska antagandena. Under analysprocessen har det varit svårt att inte 
fastna i redan kända fenomen. Det har också varit svårt att inte enbart hamna i ett beskrivande 
av de fenomen som uppkommer i materialet. Att enbart beskriva det studerade området leder 
ger ingen kännedom om de underliggande mekanismer som kan ge en förklaring till det som 
undersöks (Guvå & Hylander, 2003). Jag har därför eftersträvat att hitta betydelsefulla 
kärnkategorier, centrala huvudområden, som är relaterade till varandra på ett systematiskt sätt.  

Studiens empiriska material har insamlats genom intervjuer med personalen. En möjlig risk 
vid intervjuer är att informanterna ändrar sin uppfattning när de vet att de studeras och svarar 
det de tror att intervjuaren vill höra. Den risken kan antas minska om den som gjort inter-
vjuerna är en för undersökningspersonerna okänd person. I denna studie finns ingen relation 
eller beroende mellan informanter och intervjuaren. 

 

Studiens generaliserbarhet 

Möjligt är att studiens tre genererade huvudområden, betydelsefulla möten, familjens 
egenkraft och trygghet i metoden, kan ligga till grund för ett verksamt förhållningssätt även i 
andra sammanhang vid samtal med barn och föräldrar i och om en svår livssituation. För att få 
kunskap om detta dock krävs att de teoretiska antagandena prövas på ett nytt empiriskt 
material.  
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Förförståelse 

Guvå & Hylander (2003) ger en beskrivning av hur olika kvalitativa forskningsansatser har 
olika sätt att förhåller sig till sin förförståelse. I GT presenteras ingen förförståelse från början 
av arbetet men då teorier och erfarenheter dyker upp under arbetets gång och visar sig ha 
relevans till det studerade området, används dessa. Tidigare teoretisk och praktisk kunskap 
anses kunna bidra till en ”ökad teoretisk sensivitet” vilket hjälper till i processen att utvinna 
ny teori ur det empiriska materialet(s. 15). Den tidigare kunskap som dyker upp under 
forskningsprocessen antecknas och används om den kan vara till hjälp för framväxande nya 
teoretiska antaganden. Detta sätt att förhålla sig till förförståelsen beaktas i denna studie. 
Vilket innebär att känd teori, som kan understödja de genererades teoretiska antaganden, 
sammankopplas med studiens resultat i resultatanalysen. Min erfarenhetsmässiga förför-
ståelse, vilken funnits närvarande under analysprocessens och påverkat studiens resultat, är 
förknippad till min erfarenhet av mitt dagliga arbete inom vuxenpsykiatrisk verksamhet. Där 
möter jag patienter som själva är föräldrar. Jag har därför en förståelse för den oro 
informanterna beskriver kring patienternas barn. Den erfarenheten gör också att jag kan se 
vilken tillgång Beardslees familjeintervention kan vara i det dagliga arbetet.  

Nedan diskuteras studiens resultat och kopplas ihop med tidigare forskning inom ämnet.  

 

Resultatdiskussion 

Ett hälsofrämjande arbete 

I studien framkommer att arbetet med Beardslees familjeintervention fyller ett behov som 
personalen länge burit - att kunna göra något för patienternas barn. Den genomgående 
positiva upplevelsen av arbetet visar sig till stor del vara kopplad till att personalens behov 
blir tillfredsställt. Nu medför inte införande av nya arbetsmetoder per automatik positiva 
konsekvenser för personalen. Det finns också risk för att nya arbetsuppgifter leder till en ökad 
belastning. Personal inom den psykiatriska vården är redan en yrkesgrupp med en betungande 
arbetssituation (Benbow, 1998; Cox & Leiter, 1992; Maslach, Schaufeli, & Leiter 2001; 
Peterson et. al, 2008; Thornton, 1992). Ovan genomförda studie visade dock att ingen av 
informanterna upplevde arbetet med den nya metoden som betungande. Däremot beskrev 
flertalet informanter svårigheter att få tid för att utföra interventionerna. Flertalet uppgav att 
metoden gav dem inspiration och att ”interventionen snarare ger energi än tar energi” (R2). 
Resultatet replikerar Solantaus & Toikkas (2006) undersökning där 90 procent av de svarande 
uppgav att arbetet med FI gav dem glädje och 80 procent att motivationen i arbetet hade ökat. 
Solantaus & Toikkas studie saknar dock en beskrivning av vad personalen upplever vara 
positivt i arbetet med FI.  

Syftet med min studie har därför varit att få en fördjupad förståelse för hur personal kan 
uppleva Beardslees familjeintervention, både med avseende på vad som kan upplevas vara 
positivt och negativt. Det personalen beskriver som positivt i sitt arbete med metoden har 
sammanfattats i tre centrala huvudområden; betydelsefulla möten, familjens egenkraft och 
trygghet i metoden. Respondenterna beskriver hur arbetet under dessa betingelser skapar en 
positiv upplevelse, frambringar engagemang i arbetet samt en tro på att metoden fyller en 
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viktig funktion. Personalen ger i intervjuerna uttryck för att med en tämligen liten insats som 
Beardslees familjeintervention ändå kan anses vara, händer det så mycket med familjerna.  
I studiens intervjumaterial har bara ett fåtal negativa och problematiska sidor av arbetet med 
interventionen framkommit. Det gör att studien därigenom kan uppfattas som allt för okritisk. 
Men de svårigheter kopplade till själva metoden som rapproterats har lyfts fram. De 
upplevdes inte av någon informant som ett hinder för användningen av metoden. Den 
lågmälda kritiken kan inte heller härledas till en relation mellan personalen och intervjuaren 
vilket annars kan antas påverka informanternas svar. De hinder och svårigheter som 
rapporteras är relaterade till organisatoriska problem som uppstått under arbetets gång. 
Personalens positiva upplevelse hänger till viss del samman med att de nu kommer i kontakt 
med patienternas barn och att de därigenom får en minskad oro för barnens mående. Den här 
studien ger inte svar på om personalens positiva upplevelse lika väl skulle kunna nås med en 
annan metod för intervention. En svårighet för en sådan bedömning är att det saknas andra 
evidensbaserade preventiva och hälsofrämjande metoder för att nå barn till föräldrar med 
psykiskt funktionshinder (Beardslee, 2007). 

Arbetstillfredsställelse 

I resultatet framkommer att arbetet med Beardslees familjeintervention leder till arbets-
tillfredsställelse för personalen. Detta trots att vissa svårigheter framkommer i arbetet. James 
och Sells (1981) definierar arbetstrivsel som ”en emotionell evaluering av perceptioner från 
olika erfarenheter i arbetet, vilka reflekteras genom ett emotionellt tillstånd som varierar från 
positivt till negativt” (s. 289).  

Tidigare studier visar att både arbetsrelaterade och personliga faktorer bidrar till arbetstrivsel 
(Schultz & Schultz, 1994). Vårdpersonals upplevelse av arbetstillfredsställelse hänger bland 
annat samman med upplevelsen av att ge vård av god kvalité (Björvell & Brodin 1992; 
Schaefer & Moos, 1996; McNeese-Smith, 1999). Den personal som intervjuats i den här 
studien upplever att de med hjälp av FI kan erbjuda god vård till de patienter som har barn. De 
erfar att föräldrarna som deltagit i interventionen tycker att interventionen varit hjälpsam för 
familjen. Personalen anser även att metoden ger dem stora möjligheter till att få enskilda 
samtal med barn vilket de tidigare inte lika lätt kunnat skapa. De upplever sig få en inblick i 
barnens situation och kan slussa familjerna vidare till vårdgrannar vid behov. Personalens 
upplevelse av att kunna ge god vård kan i sin tur påverka den upplevda arbetstillfreds-
ställelsen. 
 
Genom att arbeta utifrån en tydlig metod har de fått en ökad kontroll i arbetet. De vet nu hur 
de kan komma i kontakt med patienternas barn. Funderingar och eventuell oro över barnens 
situation kan de göra något konkret åt. De har dessutom ett socialt stöd av den kollega de 
arbetar tillsammans med under interventionens gång. 
 
Studiens resultat kan också härledas till Karaseks krav/kontroll/ stöd modell(Karasek 1979; 
Karasek & Theorell, 1990) Den beskriver olika arbetsplatsrelaterade faktorer som påverkar 
hälsa och välmående hos de anställda. Enligt modellen antas de krav som ställs 
(arbetsbelastning), den kontroll de anställda har över sin arbetssituation (påverkans-
möjligheter, stimulans samt kunskapskontroll) och det sociala stöd de upplever sig få, inverka 
på olika sätt på individernas hälsa. Både fysiska och psykiska hälsoproblem uppkommer av 
kombinationen höga krav och låg kontroll. Hög arbetsbelastning i kombination med hög grad 
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av kontroll resulterar omvänt i ökat lärande och ökad motivation. Socialt stöd, lades till i ett 
senare skede i modellen som en tredje påverkansfaktor. Kombinationen av hög arbets-
belastning, låg kontroll och lågt socialt stöd har antagits vara det som har den största negativa 
effekten på de anställdas hälsa (Johnson & Hall, 1988). De variabler som teorin bygger på är 
komplexa och svåra att mäta. Forskning har dock funnit belägg för teorins antaganden om 
sambanden mellan krav/kontroll/stöd och anställdas hälsa/ohälsa. Dessa studier kopplar även 
samman faktorerna krav, kontroll och stöd med arbetstillfredsställelse (De Croon, Sluiter, 
Blonk, Broersen, & Frings-Dresen , 2004; Kim & Stoner, 2008; Mor Barak, Nissly, & Levin 
2001; Nissly, Mor Barak, & Levin, 2005;Spector, 1986; Josephson & Vingård, 2004). 
 

 Hälsofrämjande arbete för personalen 

I studien framkommer att arbetet med Beardslees familjeintervention kan ses som 
hälsofrämjande inte enbart för barn som har föräldrar med psykiskt funktionshinder, utan även 
för den personal som brukar metoden.  
 
Vikten av ett hälsofrämjande arbete belyses av Sveriges riksdag i elva folkhälsomål som 
upprättats för att nå en god och jämlik hälsa för landets befolkning (Statens folkhälsoinstitut, 
2009). Målen utgår bland annat från ett salutogent perspektiv vilket innebär att fokus ligger på 
olika faktorer som främjar hälsa, s.k. friskfaktorer (Antonovsky, 2005). Målområde ett, 
”Delaktighet och inflytande i samhället”, lyfter fram betydelsen av individens egen 
vardagsmakt. Vilket innebär att varje individ känner sig delaktig och har makt över sin egen 
livssituation. Mål fyra ”Hälsa i arbetslivet” fokuserar på vikten av att som individ ha kontroll, 
känna delaktighet i sitt arbete, att bli sedd och känna sig inkluderad samt ha möjlighet till 
utveckling i sitt arbete (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). Folkhälsomål fyra är förankrad i 
Antonovskys (2005) begrepp Känslan av sammanhang (KASAM). Begreppet kopplas till 
hälsofrämjande arbete både i teori och praktik (Antonovsky,1993; Antonovsky,1996;Feldt, 
1997;Volanen, Lahelma, Silventoninen & Souminen, 2004; Bothmer & Fridlund, 2003; 
Statens folkhälsoinstitut, 2009;). KASAM bygger på tre komponenter: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menade att alla tre komponenter var betydande 
för individens upplevelse av hälsa. Meningsfullhet ansåg han vara det mest väsentliga för 
individen.  
 
Det personalen i min studie beskriver av arbetet med familjeinterventionen anser jag har 
tydliga paralleller med de ovan beskrivna faktorer som anses främja individers hälsa. Arbetet 
med FI upplevs av personalen som nytt, utvecklande och omväxlande i jämförelse med andra 
arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Mötet med familjerna ger personalen både energi och 
ökad motivation. Metoden ger personalen stöd i arbetet och är ett viktigt redskap under samtal 
med barn och föräldrar i och om en svår livssituation. Arbetet beskrivs av flertalet informanter 
som ett komplement till det arbete de annars gör. Det är en avgränsad insats som känns 
meningsfull då deras upplevelse är att interventionen både är hjälpsam för familjerna och dem 
själva.  
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Familjens egenkraft - ett empowermentarbete  

Genom dialog med varandra och med sina barn blir föräldrarna medvetna om familjens 
situation. Både svårigheter som barnen upplever samt de resurser barnen har blir synliga i 
samtalen. Familjen äger kunskapen om sjukdomen och dess påverkan på dem alla. Genom 
dialogen skapas också möjlighet till förändring. I samtalen får de stöd av personalen att 
formulera sig och förändra sin situation. Personalen finns med som en liten del i ett viktigt 
förändringsarbete. De genererar möjligheten för familjen att se sin situation och hitta sina 
egna vägar ur den. Något som sammanbinder denna process är det respektfulla förhållningsätt 
som metoden förespråkar och som genomsyrar arbetet. Samtliga informanter uttalar respekten 
för förälderns kompetens som mycket viktigt. Att ta del av och bekräfta varje familjemedlems 
upplevelse av sjukdomen är centralt i arbetet.  
 

Personalens arbete tillsammans med familjer inom FI liknar det tidigare forskning beskriver 
som empowermentarbete.  Hutchinson (2003) talar om empowerment som maktmobilisering; 
en process där de inblandade får insikt om sin situation och en kompetens att se 
handlingsmöjligheter. Därefter utvecklar de en handlingsplan för att få till stånd en förändring 
av sin situation. Makt mobiliseras genom reflektion och handling (Hutchinsson, 2003). 
Adams (2003) beskriver hur empowermentbegreppet kan kopplas till ”själv-hjälp” och 
betonar det aktiva handlandet där människor på egen hand eller tillsammans får kraft / 
mobiliserar kraft (s. 8) Starrin (1997) lyfter också fram maktaspekten i empowerment. Han 
definierar begreppet som att ” ge makt åt” eller ”möjlighet till”. Starrin betonar också 
empowermentbegreppets innebörd av aktivt handlande. Människor tar kommandot över sin 
livssituation vilket leder till att de ökar kontrollen över sina liv. Starrin menar att 
förändringsarbetet skapar en process där människorna kan utveckla ”tillit” till sig själva och 
andra. Utifrån empowermentperspektivet stärks såväl den sjuke som övriga familje-
medlemmar genom familjeinterventionen. 

 

En bidragande del till den höga arbetstillfredsställelsen som personalen ger uttryck för i 
studien anser jag kan förklaras av att arbetet bedrivs ur ett empowerment perspektiv. 
Personalen får del av den kraft som mobiliseras inom familjen. Ronnby (1992:252) liknar 
personalens roll i ett empowermentarbete vid en katalysator. Personalen sätter igång sociala 
processer som möjliggör aktivt och konstruktivt handlade hos dem som har problem. Arbetet 
handlar om att stimulera människor till att börja förändra sin situation och att själv utvecklas 
under denna process (Hutchinsson, 2003). Denna studie visar att arbetet utifrån familjens 
perspektiv (dvs. ett empowerment perspektiv) upplevs som positivt även från personalens 
sida. Istället för att som expert bedöma familjens behov av hjälp gör interventionen 
personalen till möjliggörare för familjerna att själva se sina behov. Detta upplevs av 
personalen som en lättnad i arbetsbördan och som ett respektfullt förhållningsätt till familjen. 
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Betydelsefulla möten 

I studien framkommer att arbetet med familjeinterventionen hjälper personalen att få en 
inblick i varje familjemedlems situation. Personalen upplever att barnens mående är mycket 
betydelsefullt för patienten. Föräldrarnas engagemang i sina barn och angelägenhet att få tala 
om sin sjukdom med dem gör att personalen upplever metoden har en naturlig plats i den 
vuxenpsykiatriska verksamheten.  

Tidigare studier visar att det kan vara en mycket krävande process för en förälder öppna en 
dialog med barnen om sin psykiska sjukdom. Flera faktorer är närvarande när en förälder 
fattar sitt beslut att delta i en intervention. Skam och rädsla över vad som ska komma fram i 
samtalen med barnen är några av dessa faktorer. Dessutom finns en rädsla hos föräldrar för att 
de ska mista sina barn när psykiatrin får insyn i familjen. Flera föräldrar upplever det ändå 
nödvändigt att bryta tystnaden för att både barnen och de själva ska kunna må bättre. 
Anledningen till att de tackar ja till FI är deras oro för barnens mående och att de längtar efter 
att kunna prata om sin sjukdom med barnen (Pihkala & Johansson, 2007). Förälderns 
förbättrade mående efter deltagande i Familjeinterventionen har även rapporterats i 
Beardslees studier. Där framkommer att den sjuke föräldern upplever minskad skuld och en 
större signifikant förändring i sitt liv efter att ha deltagit i familjeinterventionen (Beardslee 
m.fl. 1997; Focht-Birkerts & Beardslee, 2000). 

Den här studien visar att även personalen upplever det positivt att uppmärksamma 
patienternas barn. Dels för att deras egen oro för hur barnen har det minskar.  Personalens 
positiva upplevelse hänger också samman med att de ser en förändring hos föräldern. 
Föräldern har haft en oro för barnens mående vilket i sin tur påverkar det egna måendet på ett 
negativt sätt. Flertalet av dem jag intervjuat uppfattar att förälderns möjligheter att tillfriskna 
är starkt kopplat till relationen med hans/hennes anhöriga och då särskilt barnen. FI lyfter in 
familjeperspektivet på ett naturligt sätt i det pågående arbetet med patienten.  

Att familjeinterventionen har terapeutiska effekter på den sjuka föräldern är något som 
framkommer i tidigare studier (Beardslee m.fl., 1998; Focht-Birkerts & Beardslee, 2000).  
Glistrup (2005), som arbetat med familjesamtal inom vuxenpsykiatrisk verksamhet i Århus, 
beskriver hur flertalet behandlare upplever att familjesamtal och barnsamtal haft en effekt på 
patientens behandlingsförlopp. Flera behandlare som ingick i projektet hade tidigare haft en 
oro för att samtala med föräldrarna om barnens situation. Oron minskade då de mötte 
föräldrar som uttryckt lättnad över samtalen. Behandlarna upplevde att fokus på barn - och 
familj utgjorde ett professionellt, medmänskligt och naturligt arbetssätt för vuxenpsykiatrin.  

 

Arbete för att synliggöra barn  
Liksom tidigare studier (Östman & Afzelius, 2008; Renberg, 2007; 2005; Glistrup, 2005; 
Beardslee m.fl., 1998), visar även denna studie på vuxenpsykiatrins svårigheter att synliggöra 
barn till psykiskt sjuka föräldrar. Det finns en rådande osäkerhet kring arbetet med barn inom 
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vuxenpsykiatrin. I Östman & Afzelius (2008) studie framkommer att personalen kan uppleva 
en viss osäkerhet i hur de ska agera för att nå patienternas barn samt hur de ska samtala med 
föräldrarna om barnen utan att de drar sig undan.  

Av tradition har den psykiatriska verksamheten ett behandlar/patient- perspektiv i sitt arbete 
där barn och familj inte uppmärksammas. För att få in ett barn- och familjefokus i arbetet 
krävs engagemang från samtliga yrkeskategorier, tid och kunskapsutveckling (Östman & 
Afzelius, 2008; Skerfving, 2005, Granath, 1997). Glistrup (2005) hävdar att behandlare inom 
psykiatrin vanligen föreställer sig att andra aktörer som finns nära patienternas barn i 
vardagen – som exempelvis skolsköterska, skolkurator, förskolelärare etc. – ser och tar hand 
om barnen. Det är dock inte en självklarhet att dessa fångar upp barnens behov eftersom barn 
och föräldrar sällan signalerar att de är i behov av stöd.  

En åtgärd som därför vidtagits i flera landsting är att ge personal till uppgift att verka som 
barnombud. Ombudens uppgift är att uppmärksamma patienternas barn och beakta 
barnperspektivet inom den psykiatriska verksamheten. Östman & Afzelius studie (2008) 
beskriver barnombuds upplevelser av sina arbeten inom den vuxenpsykiatriska vården i Lund. 
I undersökningen visas barnombudens svårigheter att träffa och samtala med patienternas 
barn. Orsakerna som framkom i studien var att ombuden upplevde en osäkerhet kring vad de 
skulle fråga om och hur de skulle lyfta frågor om barnen med patienten. Även tidsbrist och en 
pressad arbetssituation var anledningar till att barnsamtalen uteblev. Inga barnombud gav 
uttryck för att de upplevde det svårt att tala med patienternas barn. Endast ett fåtal barnombud 
uttryckte en rädsla för att samtal med barn skulle göra barnens situation värre. 

Denna studie styrker ovan nämnda forskning beträffande vuxenpsykiatrins svårigheter att 
synliggöra barn till psykiskt sjuka föräldrar. Personalen påtalar att det traditionellt funnits en 
kultur på arbetsplatsen där man förutsatt att andra tar ansvar för barnens mående. De anser 
däremot att familjeinterventionen är en fungerande metod för dem att nå patienternas barn. 
Informanterna upplever att de får en god inblick i barnens situation och att de kan 
uppmärksamma förändringar hos barnen när de träffar familjerna vid uppföljningssamtalet. 
Barnen har tagit plats i sina familjer och blivit synliga, vågat ge uttryck för sina känslor och 
vågat göra saker för sin egen skull. Vad undersökningen dessutom funnit är att samtliga av 
den intervjuade personalen upplever det spännande och roligt att samtala med barn. Flertalet 
hade inte arbetat med barn tidigare och trots deras ovana upplevs barnsamtalen som en ”rolig” 
och ”spännande” del i arbetet.  

 

Arbetet med Beardslees familjeintervention faller i linje med FN s barnkonvention som 
framhåller att barns bästa ska tillgodoses i alla beslut och att barnens perspektiv ska beaktas i 
offentlig verksamhet (Utrikesdepartementet, 2005). Under interventionen är barnens mående i 
centrum och de får möjlighet att framföra sina åsikter om den aktuella familjesituationen. 
Familjeinterventionen svarar även upp mot de lagändringar som gjorts i HSL, LYHS och SoL 
som förtydligar hälso- och sjukvårdens ansvar för barn som lever i riskmiljöer vilket bland 
annat innefattar barn till en förälder som har psykiskt funktionshinder (Regeringskansliet, 
2009). Samtliga barn har deltagit i interventionerna. Flertalet barn har varit engagerade i 
samtalen. Personalens upplevelse är att barnsamtalen fungerat bra även med de barn som inte 
pratat så mycket under intervjuerna. Många barn till föräldrar med psykiskt funktionshinder 
upplever sin situation svår på flera olika sätt (Glistrup, 2005; Östman & Hansson, 2002). Det 
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är därför få ett beteende som tysta barn. Möjligt är att de upplevt det svårt att sätta ord på sina 
upplevelser. Flertalet barn har inte heller någon vana att prata med andra om sin situation. 
Både föräldrar och andra vuxna i deras närhet kan av olika anledningar ha undvikit att tala 
med barnen om hur de har det (Pihkala & Johansson, 2007; Glistrup, 2005; Östman & 
Hansson, 2002). Kanske barnen inte heller vågar ge uttryck för vad de upplever och känner 
om de inte vet vad det kan leda till för konsekvenser för dem själva och för deras förälder. 
Trots att det är många faktorer som kan försvåra samtalen har barnen ändå deltagit under 
interventionen och visat ett engagemang för att samtalen ska bli av. Personalens upplevelse är 
att familjeinterventionen ger barnen något de saknat - en möjlighet till att delta i samtal om 
sin egen och familjens situation.  

 

Trygghet i metoden 
Den genomförda studien visar att personalen har en tydlig uppfattning av vad deras arbete 
med att nå barnen består av. Den personal som intervjuats upplever att Beardslees familje-
intervention var tydlig och lätt att ta till sig som redskap i arbetet. Metoden kommer även till 
användning i personalens övriga arbete genom att de nu är mer vaksamma över 
barnperspektivet i andra arbetssituationer.  

Personalen beskriver hur manualen gett struktur åt samtalen och underlättat arbetet vid 
information och dokumentation. Samtlig personal uppger att manualen är en hjälp för att få 
översikt över vad som är viktigt att få med under samtalets gång. Här framkommer en skillnad 
i jämförelse med Glistrups (2005) upplevelse av att ha intervjufrågor som stöd under samtalet. 
Glistrup kritiserar manualiserade samtal med barn. Hennes erfarenhet är att manualen ” 
skymmer sikten” och gör det svårare att bygga upp en kontakt med barnet. Hon påtalar en fara 
i att barnet upplever sig prövad om frågeformulär används vid samtalen vilket kan leda till en 
felaktig bild av barnets situation. Barnet svarar på frågor utifrån vad de tror att föräldern vill 
att de ska svara.   

Enligt denna studie upplevs en manual likt loggboken i FI inte som ett hinder för att nå fram 
till barnen under ett samtal. Manualen utgör en ram med frågeområden snarare än färdig-
formulerade frågor. Samtalen kan därmed föras på ett för samtal naturligt sätt. Personalen 
upplevde att samtalen ger utrymme för att möta barnen i deras specifika situation. Glistrups 
erfarenhet delas alltså inte av mina informanter. Detta kan bero på att den typ av manual, med 
specifika intervjufrågor, som Glistrup beskriver inte används vid FI. Möjligt är också att 
personalens långa erfarenheter av samtal och den kunskap som de besitter också har betydelse 
för hur hindrade de blir av att föra samtal utifrån loggboken.   

 

Tidsmässiga och organisatoriska förutsättningar 
Chefers och kliniklednings stöd är två mycket viktiga påverkansfaktorer för att få arbetet med 
att nå ut till patienternas barn att fungera i det vardagliga arbetet (Östman & Afzelius, 2008; 
Solantaus & Toikka, 2006).  
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Likt Solantaus & Toikkas (2006) studie har de flesta av personalen i denna undersökning gott 
stöd av sina chefer och kollegor. Det fåtal som inte fått stöd av sina chefer hade haft stora 
svårigheter att implementera metoden på sina arbetsplatser. 

 I Solantaus & Toikkas (2006) studie framkom dessutom att 33 procent upplevt en ökad stress 
på grund av implementering av metoden. De som svarat att de inte haft tillräckligt med 
resurser för att implementera metoden angav tid som orsak. 

I denna studie framkom inte att någon upplevt en ökad stress på grund av arbetet med 
metoden. Brist på tid nämndes däremot av de flesta informanterna som ett hinder i arbetet 
även om det inte utgjorde något betydande hinder. De flesta hade möjlighet att planera in 
interventioner inom sina ordinarie tidsramar. De informanter som planerat in en stående tid 
varje vecka upplevde att de inte hade något bekymmer att hinna med interventionerna. 
Samtliga informanter påtalade vikten av att ha arbetet sanktionerat hos chefer och klinik-
ledning för att kunna lägga ner den tid som behövs för att utföra arbetet. 

Utifrån studiens resultat är det tydligt att om arbetet med att synligöra barnen till föräldrar 
med psykiskt funktionshinder ska ha framgång kan det inte enbart ligga i personalens intresse 
att det utförs. Chefer och klinikledning har ett stort ansvar för att följa upp och driva arbetet 
framåt. Det saknas dock studier där chefer kommer till tals i frågan. Det finns behov av 
forskning kring hur vuxenpsykiatrins chefer ser på sitt eget engagemang i arbetet och vad de 
har för framtidsvisioner för att stötta dessa barn och familjer. 
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Slutord 
Den här studien visar att personalen upplever Beardslees familjeintervention som en metod 
väl lämpad inom vuxen psykiatrisk verksamhet. Det finns dock områden kopplade till 
interventionen och arbetet med att synliggöra barn inom vuxenpsykiatrin som fortfarande 
behöver utforskas. 

Jag har tidigare nämnt de lagförslag som trätt ikraft 2010 vilken förtydligar sjukvårdens 
ansvar för barn i riskmiljöer i HSL, LYHS och SoL. Jag anser, utifrån studiens resultat, att 
Beardslees familjeintervention är en användbar metod för att nå och stötta barn vars föräldrar 
har psykiskt funktionshinder. Däremot ser jag svårigheter med implementeringen av metoden 
i landstingsorganisationen. Utifrån både denna och tidigare studier (Östman & Afzelius, 2008; 
Solantaus & Toikka, 2006)samt min egen erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatrisk 
verksamhet har jag uppmärksammat att metoden till största delen är känd på gräsrotsnivå. 
Den har däremot vanligen en liten förankring bland klinikledning och chefer. För att 
implementeringen ska fungera i organisationen är det väsentligt att kartlägga hur arbetet med 
barn i riskmiljöer prioriteras av politiker och chefer. Några frågor att ställa är:  

Hur prioriterar landstingspolitiker arbetet med barn i riskmiljöer när de sätter mål för 
psykiatrins arbete? 

Hur ser psykiatrins chefer på sitt ansvar att följa lagstiftningen och stödja implementering av 
metoden? 

Mitt resultat visar att Beardslees familjeintervention ger energi och ökad motivation för 
personal inom psykiatrisk verksamhet. Eftersom arbetet inom psykiatrin ofta är hårt 
belastande för personalen är det också viktigt att uppmärksamma metoder som likt familje-
interventionen kan verka hälsofrämjande både för klienterna och för den personal som utför 
interventionen. Jag hoppas att min studie kan vara ett bidrag i detta arbete. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 
 

Intervjuguide/Frågeområden 

 

1. Information om frågeområden. 

2. Information om anonymitet. Du har rätt att avbryta när du vill och behöver inte svara 
på alla frågor. 

3. Det här med att arbeta med Beardslees familjeintervention(fi), hur tycker du det är? 

Frågorna behöver inte ställas i någon bestämd ordning. 

4. Hur gör du när du ska motivera familjerna till fi? Hur tycker du att det brukar vara? 

5. Att genomföra fi: Finns det delar där det blir svårt? Problematiskt? Hur brukar det 
vara generellt sätt? Roligt? Är det ett arbetsätt du känner dig nöjd med? 

6. Hur tycker du det är att intervjua barnen? Att ta med dem i processen? 

7. Tycker du att det skett förändringar i de familjer som genomfört fi? Beskriv hur? Ge 
exempel. Tycker du att det är några typer av familjer som metoden inte passar för? 

8. Finns det något exempel där det inte blivit bra?  

9. Varför anser du att det inte blev bra? 

10. Hur tycker du att den här metoden uppfattas av dina arbetskamrater? Chefer? 

11. Hur fungerar metoden just på din arbetsplats? Svårt? Lättmotiverat? Tidsbrist? 

12. Är det något som jag inte frågat om? 

13. Har du några frågor? 

14. Tack för att du tog dig tid till intervjun? 
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