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Cooperation –  in practice or just on paper? 
 

A qualitative study of social welfare secretaries and welfare officer experience of  
cooperation regarding mentally ill mothers and their children. 

 
Annelie Erlandsson & Anette Millde 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this essay is to examine how social welfare secretaries from the social service 
and welfare officers from adult psychiatry experience the cooperation between themselves in 
relation to mentally ill mothers and their children. 
Moreover, the study aims to shed light on social welfare secretaries and welfare officers views 
on potential gender related differences in the work with mentally ill mothers and fathers.  
 
Five qualitative interviews were performed in two separate municipals in the Stockholm area. 
Three of the respondents were social welfare secretaries in the social services and two were 
welfare officers in the adult psychiatry. Our theoretical starting point has been role theory and 
a model of different dimensions of cooperation.   
 
Our result showed that there were shortcomings in the cooperation between the two 
principals. How well the cooperation worked differed between the two municipals. In one of 
the examined municipals the cooperation could only be found on an individual client or 
individual patient case level, whilst in the other municipal the cooperation existed on a more 
general level in the form of project meetings. The respondents brought up that there are 
circumstantial complications that hinders a well functioning cooperation between the two 
principals such as secrecy regulations, the fact that the principals work from different 
perspectives and unclear responsibility. 
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1. Inledning  
 

Det är vinter ute, det är kallt och det har kommit snö. En kvinna kommer ut från 
vuxenpsykiatrin efter ett samtal med sin psykolog. Hon går hem, tar av sig sina vinterkläder 
och sätter på sig sandaler utan strumpor och klär sig i en sommarkjol. Hon går ut igen då 
hon ska på möte på socialkontoret. Socialtjänsten har omhändertagit hennes barn. Hon 
känner sig jagad, vågar inte gå in på socialkontoret. Socialsekreteraren får komma ut och 
hämta henne.  Mötet på socialkontoret slutar med att kvinnan blir tvångsinlagd på sjukhus.    
 
Denna skildring är en förkortad version av en berättelse vi fick höra under en intervju. Varför 
väljer vi då att inleda vårt arbete med denna skildring? Kvinnan i berättelsen är psykiskt sjuk, 
hon är mamma och hon är ”inne” i samhällets sociala stödsystem både hos vuxenpsykiatrin 
och hos socialtjänsten. Kanske kunde ett väl fungerande samarbete mellan socialtjänst och 
vuxenpsykiatri ha lett till ett mer positivt slut på berättelsen?  
    Oavsett vilken yrkesroll man har inom socialt arbete är sannolikheten stor att man möter 
personer med psykisk sjukdom, då denna grupp är en del av samhället på ett helt annat sätt än 
innan psykiatrireformen genomfördes. På grund av detta är det än mer viktigt att de 
yrkesroller inom det sociala arbetet som möter människor med psykisk sjukdom, kan verka 
för ett gott samarbete med berörda parter så att en helhetsbild kan skapas av individen för att 
komma fram till vilka insatser den psykiskt sjuka har behov av. Samarbetet är även av 
betydelse för att människor inom denna utsatta grupp inte ska ”falla mellan stolarna”.  
    Vårt val av ämne för c-uppsatsen är gjort utifrån att vi tycker det är viktigt att belysa 
psykiskt sjuka mödrar och deras barn. Vårt val förstärktes även då vi kom i kontakt med 
personal som arbetar kring målgruppen psykiskt sjuka mödrar och som upplever att det är ett 
eftersatt forskningsområde. Vi har en tanke om att ett fungerande samarbete mellan olika 
huvudmän ökar möjligheten att ge den enskilde det stöd som behövs för att hon/han ska kunna 
få ett så bra liv som möjligt trots sin psykiska sjukdom. Vid genomförandet av våra 
litteraturstudier fann vi att forskningen inom vårt valda område visade att den allra största 
delen av psykiskt sjuka föräldrar var ensamstående mödrar. Detta väckte en undran hos oss 
och vi ville därför i vår studie beröra området könsskillnader då vi tyckte det var en intressant 
iakttagelse.       
    Vår mening var från början att intervjua mödrar med psykisk sjukdom om deras upplevelse 
av sin föräldraroll, men av olika anledningar kunde intervjuerna inte genomföras med denna 
målgrupp. För att ändå ha kvar målgruppen psykiskt sjuka mödrar och deras barn, valde vi 
istället att göra intervjuer med personal från socialtjänst och vuxenpsykiatri som arbetar och 
kommer i kontakt med psykiskt sjuka mödrar och deras barn.  
 

Bakgrund 

Psykiatrireformen och dess följder  
Avvecklingen av den slutna psykiatriska vården startade i Sverige redan i slutet på 1960-talet. 
Fram till dess dominerades den slutna psykiatriska vården i Sverige av de så kallade 
mentalsjukhusen. Vid den här tiden flyttades också huvudmannaskapet för mentalsjukhusen 
över från staten till landstingen. Syftet var att all sjukvård skulle få ett enhetligt ansvar och på 
så sätt kunna integrera den psykiatriska vården med de övriga verksamheterna i landstinget. 
Man menade att mentalsjukhusen var avskilda från samhället både organisatoriskt och rent 
fysiskt och en förhoppning fanns om att ett ansvarsskifte skulle förändra situationen 
(Markström, 2003, s. 113).  
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Tankar om avinstitutionalisering utvecklades sedan i Sverige i början av 1970-talet då man 
sett en internationell trend med avveckling av institutionerna. Begreppet sektorisering 
myntades, vilket kan förklaras som ett antal idéer som hade sitt ursprung i den amerikanska 
vårdreformen.  Psykiatrikern Clarence Crafoord menar att sektorisering beskrev en helhetssyn 
av människan (Crafoord, 1988). En annan forskare vid namn Alain Topor, ansåg att 
sektoriseringen blev för politikerna och administratörerna ett lyckligt sammanträffade att 
komma bort ifrån en dyr och verkningslös slutenvård (Topor, 1993). Sektoriseringen innehöll 
även inslag av stark betoning på insatser från öppenvården och arbetet i tvärprofessionellt 
sammansatta team. Under både 1970-talen och 1980-talen följde sedan en rad statliga 
utredningar och rapporter släpptes kontinuerligt som rörde den ”nya psykiatriska vården” 
(Markström, 2003, s. 113-114).    
    År 1995 genomförde sedan Sverige psykiatrireformen som innebar en tydligare 
ansvarsfördelning mellan landsting och kommun. Kommunen fick nu ansvar för den psykiskt 
sjukes boende och sysselsättning medan psykiatrin fick ansvar över att identifiera, 
diagnostisera och behandla psykiska symptom som påverkar människors livssituation.  
(Markström, 2003, s. 14). 1995-års psykiatrireform innebar även att människor med psykisk 
sjukdom i större utsträckning bodde på egen hand då institutionerna stängdes och lades ned. 
Från att ha bott på institution där vården i stor utsträckning byggde på uteslutning, avvikelse 
och inlåsning ersattes vården med olika former av icke sjukhusbaserad vård och omsorg 
(Hydèn, 1998, s- 16-27). En helhetssyn av individen anammades i enlighet med vad begreppet 
sektorisering innebar. På institutionen blev patienten isolerad från samhället och det 
vardagliga livet, vilket förstärkte och försvårade deras funktionshinder. Målet med 
avinstitutionaliseringen var att de skulle få möjlighet att leva ett ”vanligt” liv utanför 
sjukhusmiljön och att vara delaktiga i livet i ett vanligt bostadsområde. Sysselsättning och 
möjlighet till ett arbete skulle erbjudas de utskrivna patienterna med hjälp av stödjande 
nätverk. (Bringlöv, 1999, s. 9). 
    1995-års psykiatrireform innebar förändringar för den enskilde individen. Institutionerna 
innebar, för den enskilde, en isolering från övriga samhället och forskning visar på negativa 
effekter av detta. Det finns även forskning om avinstitutionaliseringen som visar att 
förändringen inte entydigt varit positiv, då institutionerna innebar en ekonomisk och social 
trygghet för de nu utskrivna patienterna. På institutionerna skapades identiteten ”sjukroll” för 
de intagna. Sjukrollen kunde innebära en större frånvaro av socialt ansvarstagande.          
Förändringen som psykiatrireformen och avinstitutionaliseringen innebar, tvingade de 
psykiskt sjuka in i en social roll med helt andra krav på ansvar för sina egna liv. Förändringen 
upplevdes som positiv för de personer som inte gillade ”sjukrollen” medan den upplevdes 
som negativ av de personer som accepterade den. ”Sjukrollen” kan innebära att personen har 
ett hopp om att tillfriskna, att få behandling och bot. En förlust av ”sjukrollen” kan innebära 
att detta hopp försvinner (Hydèn, 1998, s. 19-20).    
 

Psykiskt sjuka föräldrar och samhällets stöd 

Avvecklingen av institutionerna och de övriga effekterna av psykiatrireformen skapade 
förutsättningar för den grupp, som förut levde på institutionerna, till ett mer normaliserat 
levnadsförhållande. Då psykisk sjukdom idag inte anses vara ett livslångt eller kroniskt 
sjukdomstillstånd innebär det kortare inläggningar och vistelser på institution. När patientens 
akuta fas har gått över, kan patienten återgå till sitt boende med stöd från kommunen 
(Skerfving, 1998, s. 10). För dessa individer innebär det en möjlighet att bli förälder i större 
utsträckning än tidigare, då dessa människor kanske levde isolerat på institutionerna större 
delen av sitt liv. Även barn som tidigare eventuellt skulle ha skiljts från sina föräldrar, då 
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föräldern hamnade på institution, lever idag tillsammans med föräldrarna i större omfattning, 
med eller utan insatser från samhället (a.a.). En tysk studie visar på likartade resultat där man 
tar upp liknande fenomen som avveckling av institutioner och utökning av öppenvården. Man 
har, enligt studien, sett en ökning av psykiskt sjuka mödrar som följd av normaliseringen 
(Krumm & Becker, 2006, s. 450). Socialtjänsten är, enligt lagstiftningen, ansvarig för barn till 
psykiskt sjuka föräldrar vars omsorgsförmåga sviktar (Socialstyrelsen, 1999, s. 69). En studie 
som Socialstyrelsen (1999, s. 68-69) gjort genom att intervjua representanter från 
vuxenpsykiatrin och socialtjänsten visar att barnen till psykiskt sjuka föräldrar är svåra att 
”upptäcka”. De menar att dessa familjer hamnar i en ”gråzon” där varken föräldern eller 
barnet uppmärksammas. Det talas här bl. a. om bristen på samordning mellan socialtjänst och 
vuxenpsykiatri. Socialtjänsten kritiserar vuxenpsykiatrins obenägenhet att diskutera eller 
anmäla ärenden när man misstänker att föräldern brister i omsorgen av ett barn.    
Vuxenpsykiatrin å sin sida håller med om kritiken men hävdar att det är en svår balansgång 
mellan att visa respekt för patientens integritet och misstankarna om att ett barn far illa. De 
menar också att de saknar kunskaper både om utsatta barn och om hur anmälnings- och 
uppgiftsskyldigheten ska appliceras i det praktiska arbetet (Parment, 1999, s. 35; Skerfving, 
1998, s. 13; Dipple m. fl., 2002, s. 336). Detta bekräftas i en akt och journalstudie från 
Socialstyrelsen som visar att anmälningarna som inkom till socialtjänsten, rörande 
föräldrarnas bristande omsorgsförmåga på grund av psykisk sjukdom sällan kommer från 
vuxenpsykiatrin utan ifrån barnomsorg, skola, anhöriga, grannar och polis. De få anmälningar 
som kom från vuxenpsykiatrin, kom ofta i ett sent skede då den psykiskt sjuke förälderns var 
så pass dålig att akuta insatser från socialtjänsten var nödvändiga. Detta försvårade, enligt 
socialtjänsten, det fortsatta arbetet med familjen (Socialstyrelsen, 1999, s. 58).  

Problemformulering   
Denna studie handlar om samarbetet mellan socialtjänsten och vuxenpsykiatrin när det gäller 
psykiskt sjuka mödrar och deras barn. Efter att ha tagit del av forskning som bedrivits inom 
området fann vi att det fanns en del brister i samarbetet mellan dessa båda huvudmän. Vår 
ambition med denna studie var att undersöka hur respondenterna från socialtjänst och 
vuxenpsykiatri upplever att samarbetet mellan dem ser ut idag. Vidare syftar studien till att 
undersöka vilka reflektioner personalen inom vuxenpsykiatrin och socialtjänsten gjorde på det 
faktum att tidigare forskning visar att få eller inga anmälningar inkom till socialtjänst från 
vuxenpsykiatrin rörande psykiskt sjuka mödrar och deras barn. Då tidigare forskning visar på 
en ojämn könsfördelning mellan psykiskt sjuka mödrar respektive fäder ville vi se om 
könsfördelningen var ojämn även hos våra respondenters klienter/patienter. Vidare ville vi 
belysa respondenternas föreställningar om eventuella könsskillnader i arbetet med psykiskt 
sjuka mödrar respektive fäder.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare från socialtjänsten och kuratorer från 
vuxenpsykiatrin upplever att samarbetet mellan dem ser ut kring psykiskt sjuka mödrar och 
deras barn. Vidare syftar studien till att belysa socialsekreterarnas och kuratorernas 
föreställningar om eventuella könsskillnader i arbetet med psykiskt sjuka mödrar respektive 
fäder.  

 
- Hur ser samarbetet ut mellan vuxenpsykiatrin och socialtjänsten kring målgruppen 

psykiskt sjuka mödrar och deras barn?  
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- Hur ser socialsekreterarna och kuratorer på det faktum att få anmälningar inkom till 
socialtjänsten från vuxenpsykiatrin 1999, rörande psykiskt sjuka mödrar och deras barn 
och har anmälningarna ökat? 

   
- Vilka föreställningar har socialsekreterarna och kuratorerna om könsskillnader i arbetet 

med psykiskt sjuka mödrar respektive fäder? 
 

Några viktiga begrepp inom området psykisk sjukdom 

Psykisk sjukdom  
Vi väljer att presentera ett antal psykiska sjukdomar och symtom. När vi i den löpande texten 
anger psykisk sjukdom kan det röra sig om alla nedanstående diagnoser. 
    Psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning – Begreppen psykiskt sjuk och allvarlig 
psykisk störning har olika innebörd. Begreppet allvarligt psykiskt störd kom till i och med 
psykiatrireformen då kommunerna fick ta ett större ansvar för personer med psykiska problem 
(Nyström, 1999, s. 2-3). Anledningen till att begreppet skapades var att man ville klargöra att 
psykisk ohälsa inte bara beror eller kan förklaras ur ett medicinskt perspektiv. I begreppet 
allvarlig psykisk störning inräknades också sociala och psykologiska perspektiv eller synsätt 
på effekter av psykisk ohälsa. Detta till skillnad från psykisk sjukdom som ses ur ett 
medicinskt perspektiv. 
     Psykiskt funktionshindrad – ”Begreppet hänvisar till konsekvenser för individen av psykisk 
sjukdom. Konsekvenserna kan uppstå till följd av funktionsnedsättningar, 
aktivitetsbegränsningar hos individen, och/eller bestå av omgivningens utformning eller 
reaktioner” (Statens offentliga utredningar, 2006). Vid psykiskt funktionshinder har individen 
stora svårigheter att klara av att uppfylla sina behov för att nå skälig levnadsnivå. För att det 
ska definieras som psykiskt funktionshinder ska ovan nämnda svårigheter har funnits eller 
förmodas bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning 
(a.a.). 
      Det finns två huvudgrupper av svåra psykiska sjukdomar. Den ena gruppen är de 
psykotiska sjukdomarna där verklighetsuppfattningen brister. Till denna grupp hör sjukdomar 
som schizofreni, kortvariga psykoser och paranoida psykoser även kallat 
vanföreställningssyndrom. Den andra gruppen är de affektiva sjukdomarna, där känsloläget 
blir alldeles för högt eller alltför lågt. Till denna grupp hör depression, mano-depressivitet 
även kallat biopolärt syndrom samt andra förstämningssyndrom (Skerfving, 2005, s. 25). 
    Puerperalpsykos- Denna form av psykos uppkommer oftast en kort tid efter en förlossning 
och är kopplad till stress och sömnstörningar. Vanföreställningar, svår depression, förvirring 
med avvikande beteende, bortstötande av barnet och att kvinnan har problem att prata om sitt 
tillstånd är symptom på puerperalpsykos (Ryden, 2004, s.45). 
   Prenatal depression- Depression som är kopplad till graviditeten och som kan vara 
svårupptäckt då det kan ses som vanliga ”graviditetsbesvär” med de stora omvälvande 
förändringar som sker. Konsekvenser av att man inte tar besvären på allvar kan vara att 
mamman i ett senare skede får svårt med anknytningen till barnet (a.a., s.45-46). 
Vi kommer i den löpande texten i arbetet använda oss av begreppet psykiskt sjuk för att få en 
konsekvent linje i texten. 

Hur vanligt är det med psykisk sjukdom? 
Vi väljer att ta med en del statistik för att kunna ge läsaren en uppfattning om hur vanligt det 
är med psykisk sjukdom. 
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* 10-15 procent av befolkningen i Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa, dock har inte alla 
dessa en diagnos då alla inte kontaktar sjukvården (Socialstyrelsen, 2005).  
 
* 6 procent av befolkningen beräknas lida av depression idag men så många som 40 procent 
av kvinnorna i västvärlden och 25 procent av männen riskerar att någon gång i livet drabbas 
av en depression (Pfizer, 2007) 
 
* 1 - 2 procent av befolkningen drabbas av schizofreni. 30 000 till 40 000 personer beräknas 
lida av sjukdomen idag i Sverige (Schizofreniförbundet, 2007).  
 
* 1 promille av alla kvinnor som föder barn drabbas av psykos i samband med barnafödandet 
enligt internationell forskning (Rydèn, 2004, s. 45-46). 
 
* 9-10 procent av alla gravida kvinnor drabbas av någon form av depression, enligt 
internationell forskning (Rydén, 2004, s. 45-46). 
   

Samarbete – samverkan  
Vi har valt att definiera begreppen samarbete och samverkan då vi ser att i den litteratur vi 
tagit del av används båda dessa begrepp, med vad vi kan se, samma betydelse.   
Samarbete är när ett arbete genomförs av två eller flera med gemensamt syfte. Samverkan är 
ett gemensamt handlande för ett visst syfte (Norstedts, 1999). 
Vi kommer att i vår uppsats att använda begreppet samarbete för att få en konsekvent linje i 
arbetet.   

De aktuella lagarna 
Hur samarbetet mellan socialtjänst och vuxenpsykiatrin ser ut, styrs i huvudsak av de aktuella 
lagarna. Psykiatrins rättesnöre är hälso- och sjukvårdslagen, HSL medan socialtjänsten 
regleras av socialtjänstlagen, SoL (Schön, 1999,  s. 14). Andra lagar som kan bli aktuella i 
samverkan mellan psykiatri och socialtjänst är lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Det är psykiatrins och 
socialtjänstens ansvar att insatser ges i enlighet med dessa lagar (a.a.).  

Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 
Anmälningsskyldigheten regleras i socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. ”Var och en som får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd 
bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt 
andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldig att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda 
hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma 
inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens 
område. ” 
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Samverkansskyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen   
Hälso- och sjukvården har skyldighet att samverka enligt hälso- och sjukvårdslagen 2f §. 
”Hälso- och sjukvården skall på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.”  

Vår förförståelse  
Intresset för psykiatri, psykisk sjukdom och dem som drabbas av psykisk ohälsa har funnits en 
längre tid hos oss. Vår förförståelse var, innan socionomutbildningens början, den information 
som media givit om psykiatrin och psykisk sjukdom. Under socionomutbildningens gång har 
vi endast berört området ”psykisk sjukdom/funktionshinder”. Föreläsarna talade då om vilka 
psykiska sjukdomar som finns samt vad det kan innebära att leva med en psykisk sjukdom. 
Vår förförståelse var således begränsad fram till skrivandet av litteraturöversikten. Att skriva 
litteraturöversikten ökade bl. a. vår kunskap om psykiska sjukdomars  påverkan på 
föräldrafunktionen såsom brister i emotionell och fysisk omsorg. För att kompensera dessa 
brister i omsorgen krävs ett väl fungerande stöd från samhället både för mamman och barnet 
för att de båda skall få så goda levnadsförhållanden som möjligt. Vår förförståelse ligger även 
i att vi har under våra respektive praktikperioder inom äldre- och handikappomsorgen sett 
exempel på brister i samarbetet mellan olika myndigheter men även inom den egna 
organisationen.    

Avgränsning 
Vårt arbete är en avgränsad undersökning gjord i två kommuner i Stockholmsområdet, som 
bygger på våra respondenters subjektiva upplevelser och erfarenheter kring samarbetet mellan 
socialtjänst och vuxenpsykiatri när det gäller psykiskt sjuka mödrar och deras barn. Vi har 
valt att inte anlägga ett organisationsperspektiv, utan vi har valt ett handläggarperspektiv. Vår 
ambition var från början att även ha ett genusperspektiv på studien. Vi valde att avgränsa oss 
genom att endast beröra könsskillnader i analysen med hjälp av tidigare forskning.  

Disposition   
Studiens utförandeform är upplagd på följande vis: Kapitel 1 i arbetet är inledningen som 
innehåller bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, begreppsdiskussioner, 
presentation av aktuella lagar, förförståelse, avgränsningar och avslutas sedan med 
dispositionen. Därefter följer kapitel 2 om tidigare forskning, kapitel 3 om metod med 
förklaring av bland annat tillvägagångssätt vid insamlandet och analys av data. I kapitel 4 
presenterar vi vald teori och en samarbetsmodell. Sedan följer kapitel 5 med 
resultatredovisning. Kapitel 6 innehåller analys av resultatet. Studien avslutas sedan med 
kapitel 7 där diskussion och egna reflektioner presenteras.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt ämnar vi redogöra för aktuell forskning om hur psykisk sjukdom påverkar 
föräldraskapet samt hur mödrarna själva upplever sitt föräldraskap. Vidare fortsätter vi med 
att redogöra för vad tidigare forskning visar om hur samarbetet mellan socialtjänst och 
vuxenpsykiatri sett ut. Vi har använt oss av såväl nationella som internationella avhandlingar, 
rapporter och artiklar. Delen som rör samarbetet bygger främst på två rapporter om samarbete 
mellan socialtjänst och psykiatri. Vi presenterar även ett kort avsnitt om kön som social 
konstruktion då vi ämnar belysa resultatet ur ett könsperspektiv.   
Då vi genomförde våra sökningar efter tidigare forskning fann vi att den största delen av den 
tidigare bedrivna forskningen inom området rörde barn till psykiskt sjuka föräldrar/mödrar, 
där fokus låg på barnet. Sökningarna efter tidigare forskning som fokuserade på mödrarna, där 
vår fokus låg, gav relativt få träffar.    
 

Psykisk sjukdom och föräldraskap 
 Enligt forskningen är barn till psykiskt sjuka föräldrar svåra att upptäcka, barnen hamnar i en 
”gråzon”. En anledning till att barnen hamnar i denna ”gråzon” är att många av föräldrarna 
med psykisk sjukdom har dålig eller ingen sjukdomsinsikt. Olika studier visar att den icke 
existerande eller bristande sjukdomsinsikten gör att föräldrarnas egen benägenhet att söka 
hjälp är låg och att de ofta avvisar olika stödinsatser som erbjuds dem själva och barnen. 
Studier av Granath respektive Parment visar att psykiskt sjuka föräldrar tenderade att 
bagatellisera problemen och på grund av det inte sökt hjälp (Granath, 1997, s. 55-57; Parment, 
1999, s. 34). 

Svårigheter och problem i föräldraskapet 
Tidigare forskning visar att psykiskt sjuka föräldrar ofta brister i både den psykiska och 
fysiska omsorgen om barnet vilket kan störa barnets utveckling (Parment, 1999, s. 32). 
Mödrar till barn som utsatts för bristande omsorg, visar sig ha ett mer negativt 
samspelsmönster och är okänsligare för sina barns signaler och behov. Termer som 
regisserande, avskärmande eller nyckfullhet beskriver dessa mödrars beteende gentemot sina 
barn (Granath, 1997, s. 49; Hårsman, 1997, s.25-26;  Parment, 1999, s. 32).  I en svensk studie 
av mödrar i riskzonen (mödrar med psykisk sjukdom, mödrar med missbruksproblem och 
mödrar med speciella sociala omständigheter) visade det sig att när barnet var nyfött hade 
mödrarna mindre kroppskontakt och uppvisade irritation mot barnet. De hade svårt att trösta 
barnet, hade mindre ögonkontakt och de kommunicerade mindre med dem i jämförelse med 
en icke-klinisk grupp av mor-barn par. Vid en uppföljning när barnen var ca 18 månader, var 
75 procent av riskmödrarna aktuella inom socialtjänsten (Hårsman, 1997, s. 25-27). Orsaker 
till varför en moders samspelsmönster avvek från det normala kunde bero på den livssituation, 
sociala nätverk, barndomsupplevelser och relation till sina egna föräldrar. Det kunde även 
bero på ett eventuellt pågående missbruk eller psykiska störningar (a.a.s.27). Betydelsen av 
mödrarnas relation till sina egna föräldrar bekräftas av fler studier där det visar sig att en 
otrygg och problematisk uppväxt påverkar mödrarnas omsorgsförmåga ( Parment, 1999 s. 25-
26; Ryden, 2004, s.68-69). Avsaknaden av stöd och en nära relation till exempelvis en partner 
har visat sig påverka mammans samspelsmönster med barnet (Hårsman, 1997, s. 27). 
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Positiva effekter av föräldraskap 
En undersökning gjord genom intervjuer med psykiskt sjuka mödrar i England, visar att de 
allra flesta av dessa mödrar upplevde att föräldraskapet gav dem en mening med livet och 
även ökade deras självkänsla. Föräldraskapet ledde också till att kvinnorna motiverades till att 
aktivt delta i det stöd som fanns men även ökade viljan att tillfriskna och att förbli frisk (Diaz- 
Caneja & Johnson, 2004, s.475). Kvinnornas egna upplevelser av vilka svårigheter det 
innebar att vara psykiskt sjuk och mamma, var bland annat att samtidigt som de skulle vara 
ansvariga för omsorgen av ett barn skulle de också ta hand om sig själva och sin sjukdom.   
Vidare visade studien att kvinnorna upplevde att medicineringen gjorde dem trötta, 
långsamma och okoncentrerade vilket påverkade föräldraskapet negativt. Kvinnorna i 
undersökningen ansåg att deras psykiska sjukdom, över lag, påverkade deras föräldraförmåga 
negativt. De upplevde dock ett visst självförtroende när det gällde synen på sig själva som 
föräldrar under de perioder de mådde lite bättre (a.a. s. 476).  

Mödrarnas oro 
Både internationella och nationella studier visar att rädslan för att barnet ska bli psykiskt sjukt 
är stor hos psykiskt sjuka föräldrar. Föräldrarna känner också en oro att deras barn är tvungna 
att fatta beslut som egentligen är ”vuxen” beslut (Diaz-Caneja & Johnson, 2004, s. 476; 
Granath, 1997, s. 15). Kvinnorna i undersökningen från England berättar också att deras 
psykiska sjukdom innebar en stigmatisering. Stigmatiseringen ledde till att kvinnorna var 
rädda för att om andra föräldrar visste om deras sjukdom skulle dessa föräldrar inte låta sina 
barn leka med deras. Den allra största rädslan dessa mödrar upplevde var dock att förlora 
vårdnaden om sina barn. När ett omhändertagande av ett barn hände var det ett stort bakslag 
för kvinnorna, de förlorade ”sin mening med livet”(Diaz-Caneja & Johnson, 2004, s. 477).   
I Granaths intervjuundersökning (1997, s. 7) av nu vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar 
berättar samtliga intervjupersoner att det fanns stora brister i stödet från samhället. Barnen 
hade få kontakter med myndigheter och om man hade kontakt med vuxenpsykiatrin var det 
för förälderns skull och inte för barnets. 
 

Samarbete mellan socialtjänst och vuxenpsykiatri 
I och med psykiatrireformens genomförande 1995 krävdes det omfattande omstruktureringar 
inom både psykiatrin och socialtjänsten (Schön, 1999, s. 3). Omstruktureringen innebar för 
psykiatrin en omfattande minskning av slutenvårdsplatser och ett expanderat 
behandlingsansvar i psykiatrins öppenvård. Psykiatrin ansvarade för att identifiera, 
diagnostisera och behandla psykiska symptom som påverkar människors livssituation. Detta 
ansvar gäller både i sluten- och öppenvården inom psykiatrin (a.a. s. 12-14). För socialtjänsten 
innebar reformen ett ökat ansvar för personer med långvariga psykiska störningar. Ansvaret 
innebar rent konkret att socialtjänsten skulle ge individer med psykisk störning boende, där 
stöd och service skulle finnas tillgängligt för att de ska kunna klara sin livssituation. I 
socialtjänstens ansvar låg också att ge individer med psykisk störning sysselsättning (a.a. s. 
12-14). Psykiatrireformen fastslog också att psykiatrin skulle ge specialiserad vård till den 
psykiskt sjuke medan socialtjänsten skulle stödja den psykiskt funktionshindrade.   
    Vi har tagit del av två rapporter som rör samarbetet mellan socialtjänsten och 
vuxenpsykiatrin. Den ena publicerades 1999 av Socialstyrelsen och heter Barn till psykiskt 
sjuka föräldrar. Rapporten innehåller tre delstudier varav två var av intresse för oss. Den ena 
delstudien var en akt- och journalstudie och den andra var en intervjuundersökning med 
representanter från socialtjänst och vuxenpsykiatri. Den andra rapporten gavs ut även den 
1999 av Forsknings- och Utvecklingsenheten/psykiatri och heter Att samverka – Kring 
psykiskt funktionshindrade personer. Rapporten bygger på intervjuer gjorda med 
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representanter från socialtjänst och vuxenpsykiatri vid två olika tillfällen; 1995 och 1998.  
Rapporterna grundar sig på studier genomförda i en rad olika kommuner och stadsdelar både i 
Stockholmsområdet och i övriga landet.  

Samarbete 1990-talet 
Som nämndes ovan finns det olika anledningar till varför psykiskt sjuka mödrar och deras 
barn kan vara svåra att upptäcka och därför också svåra att hjälpa. En av anledningarna är 
brister i samarbetet mellan de båda huvudmännen socialtjänst och vuxenpsykiatri. (Parment, 
1999, s. 35; Skerfving, 1998, s. 13). Studier gjorda genom bland annat intervjuer med 
representanter från socialtjänst och vuxenpsykiatri visade att när studierna genomfördes 1995, 
1998 och 1999 bedrevs inget samarbete på en generell nivå. Det förekom inga möten där 
respektive personalkategoris kompetens och kunskap sammanfördes för att få en bättre och 
mer effektiv verksamhet. Det samarbete som fanns bestod av sporadiska kontakter med den 
andra parten i enskilda klient/patientärenden. Kontakten var på basnivå och gällde oftast 
klientens/patientens boendesituation och personliga ekonomi men även planering av insatser 
inför utskrivningar från sjukhus (Socialstyrelsen, 1999, s. 48; Schön, 1999, s. 19-20). Vidare 
visade studierna att huruvida samarbetet fungerade eller ej, till stor del berodde på inarbetade 
relationer med den andra parten. Dessa relationer byggde på tillit och personkännedom vilket 
ledde till en bättre samarbetsvilja. Samarbetet byggde även i stor utsträckning på enskilda 
professionellas engagemang och intresse för samverkan och när dessa människor slutade 
upphörde samarbetet. Samarbetet påverkades således negativt av täta omorganisationer och en 
hög personalomsättning (Schön, 1999, s. 33-34; Socialstyrelsen, 1999, s. 64).    

Hinder för samarbete 
Vad tyckte då de professionella själva att det var som hindrade dem från att samarbeta med 
den andra parten? Representanter från båda huvudmännen tog upp en rad försvårande 
omständigheter till ett fungerande samarbete. De menade bland annat att de arbetar utifrån 
olika synsätt och olika behandlings/vårdideologier där man närmar sig problem på olika sätt. 
Detta kan leda till att de båda huvudmännens uppfattningar om vilka insatser som är 
nödvändiga för den enskilde, skiljer sig åt och därmed försvåras ett samarbete 
(Socialstyrelsen, 1999, s. 48; Schön, 1999, s. 22). Psykiatrin tillhör sjukvården och har av 
tradition en starkare ställning i samhället än socialtjänsten. Socialsekreterarna anser att 
skillnader i kunskaper och status lägger hinder i vägen för det professionella samarbetet. 
Andra anledningar till att samarbetet brister är att det finns en ömsesidig misstro mellan de 
båda huvudmännen. Socialtjänsten saknar förtroende för vuxenpsykiatrins arbete och 
vuxenpsykiatrin för socialtjänstens arbete (Socialstyrelsen, 1999, s. 64).    

Gränsdragning – ansvar inom samarbetet 
Personalen från socialtjänst och vuxenpsykiatrin tar även upp ansvarsfrågan som ett problem i 
samarbetet. Det kan röra sig om att det måste ske ett ställningstagande när en person anses 
vara psykiskt störd till att övergå till att vara psykiskt funktionshindrad. Hallucinationer, 
aggressivt och utåt - agerande beteende eller fullständig apati, är det ett psykiskt 
funktionshinder eller psykisk störning? Är personen psykisk sjuk är det psykiatrins ansvar 
men är personen psykiskt funktionshindrad är det socialtjänstens ansvar (Schön, 1999, s. 35). 
Ansvarsfrågan visade sig också vara ett problem i de fall när klienten/patienten själv inte ville 
söka hjälp eller var villig att ta emot stöd och vård. Det fanns i dessa fall oklarheter kring, hos 
vilken huvudman ansvaret låg att motivera den enskilde att ta emot hjälp (a.a. s. 34).  
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Olika roller/arbetsuppgifter 
Socialtjänsten är den instans som är ansvarig för barnet och att barnets behov blir 
tillgodosedda medan vuxenpsykiatrins fokus ligger på den vuxne föräldern (Socialstyrelsen, 
1999, s. 44, 69). Studier visar att vuxenpsykiatrin inte alltid har vetskap om hur deras 
patienters familjesituation ser ut. Detta beror på att vuxenpsykiatrins personal menar att deras 
fokus ligger på att behandla den vuxne och att det inte är deras ansvar att ställa ingående 
frågor om dennes familjesituation. Vuxenpsykiatrin talar även om att det finns brister i 
kompetensen när det gäller att tala om och med barn men också att det råder tidsbrist och hög 
arbetsbelastning. (a.a. s. 44). 
    Rapporten från Socialstyrelsen lägger relativt stor vikt på huruvida vuxenpsykiatrin 
anmälde till socialtjänsten vid misstanke om att en förälder brister i omsorgen om ett barn 
Resultatet visar att trots att de intervjuade från vuxenpsykiatrin var införstådda med 
anmälningsskyldigheten var det ovanligt med anmälningar från vuxenpsykiatrin. Detta tror de 
intervjuade bland annat beror på att man från psykiatrins sida är osäkra på hur socialtjänsten 
arbetar och vad de kan åstadkomma för familjen. De kan även bero på, enligt de intervjuade, 
att psykiatrin saknar kunskap om barn och hur de ska få kunskap om hur det står till med 
familjesituationen (Socialstyrelsen, 1999, s. 46-47). Socialtjänsten å sin sida kritiserar 
vuxenpsykiatrin för deras obenägenhet att anmäla och menar att de åsidosätter sin 
anmälningsskyldighet och överlåter till någon annan att anmäla exempelvis barnomsorg och 
skola (a.a. s. 58).  
 

Kön som en social konstruktion 
I en studie gjord på funktionshindrade män och kvinnor visade resultatet att kvinnorna har 
sämre levnadsvillkor än vad männen hade och bemöts annorlunda av den offentliga 
omsorgsapparaten (Barron, 2004, s. 10). Forskning visar att det är fler mödrar än fäder som är 
aktuella inom vuxenpsykiatrin eller socialtjänsten (Skerfving, 1998, s. 39; Diaz-Caneja & 
Johnson, 2004, s. 472). Enligt Kristiansen (2004, s.164) har män och kvinnor olika syn på 
sina kroppar och hur de uppmärksamma och upplever symtom. Kvinnor är också mer benägna 
att söka hjälp av hälso- sjukvård och socialtjänst, följa ordinationer och behandlingsförslag.                             
Genusforskningen har bidragit med kunskap om att sociala föreställningar om kön har 
betydelse för våra livsvillkor (a.a. s.17). Enligt det social konstruktivistiska synsättet utgår 
man ifrån att vi föds in i sociala föreställningar om hur man ska/bör/får/förväntas vara som 
flicka eller kvinna respektive pojke man. Barnet har blivit ett visst kön, där förväntningar och 
krav är kopplade till rådande normer och värderingar gällande kön innan födseln. Med socialt 
konstruerade åtskillnader menas att vi med olika typer av socialt samspel konstruerar hur vi 
förväntas vara som ”riktig kvinna och riktig man”. Genom detta skapas en så kallad 
”könsgörande” process där olika sorters egenskaper belönas och uppskattas. På detta sätt 
reproducerar vi de egenskaper och beteenden som är önskvärda eller lämpliga för kvinnor och 
män. På så sätt konstrueras kön och tenderar att befästa sociala föreställningar som värderar 
män (i grupp) högre än kvinnor (i grupp). Då kön således ses som en social konstruktion 
innebär det att det är möjligt att kunna påverka olika rådande villkor och sociala positioner för 
kvinnor och män. Kön är således en social konstruktion där det är möjligt att påverka de 
gällande villkoren och sociala positioner för kvinnor och män. Även om möjligheten finns att 
påverka och förändra det socialt konstruerade könsskillnaderna, innebär det inte att det är en 
lätt förändringsprocess (Barron, 2004, s. 20-21).      
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3. Metod 

Studiens design  
Då vårt syfte med studien var att fånga in respondenternas erfarenheter och upplevelser var 
det givet att genomföra denna studie med en kvalitativ ansats. Vi vill erhålla respondenternas 
beskrivningar av sin livsvärld och på så sätt kunna tolka deras mening (Kvale, 1997, s. 117).  
Vi valde att fråga socialsekreterare inom socialtjänsten och kuratorer inom vuxenpsykiatrin 
om hur de ser på och upplever hur samarbete mellan dem fungerar kring målgruppen psykiskt 
sjuka mödrar och deras barn.  
    Studien var en så kallad respondent undersökning vilket innebär att respondenternas egna 
tankar och upplevelser står i fokus (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 254). Perspektivet fokuserar på 
att individen som intervjuas beskriver sin upplevelse- eller livsvärld och att vi som 
undersökare tonar ner vår personliga inblandning och förkunskaper (Larsson, m.fl., 2005, s. 
93). Intervjuerna har varit halvstrukturerade med en rad teman med väsentliga frågor under 
varje tema. Vi valde denna intervjumetod för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
att respondenterna skulle ge oss innehållsrika svar, samt att få respondenterna att berätta om 
sina upplevelser. Vi ville också med hjälp av den valda intervjumetoden undvika att hamna i 
situationer där vi kände att vi inte fick svar på det vi faktiskt frågat om. Det är viktigt att det 
finns utrymme att ändra ordningsföljd och vara flexibel för att följa upp svaren och de 
intervjuades berättelser (Kvale, 1997, s.117). Detta är något som kan vara svårt för oerfarna 
intervjuare och vi inser att vi säkerligen skulle ha kunnat få ut ännu mer information från våra 
respondenter om vi behärskat denna intervjuteknik fullt ut. För att denna brist skulle åsamka 
oss så lite skada som möjligt, valde vi att genomföra alla intervjuer tillsammans i syfte att 
stödja varandra om den som intervjuade skulle ha missat något. Det var dock alltid en som var 
huvudansvarig för varje intervju.  
    Intervjuerna transkriberades näst intill ordagrant, dock valde vi att inte skriva ned suckar, 
skratt och pauser då dessa företeelser inte innehåller någon fakta som vi anser vara av vikt för 
vår studie. Då vår studie till viss del handlar om respondenternas upplevelse kring fenomenet 
vi undersöker, tror vi däremot att eventuella suckar, skratt och pauser kan beskriva känslan 
som infunnit sig under intervjun. Efter varje intervju har vi tillsammans skrivit ner vilken 
känsla vi har upplevt har infunnit sig då detta kunde vara av hjälp för oss under analysarbetet.     
  

Urval av respondenter 
Vid valet av respondenter var vårt kriterium att de professionella skulle arbeta med den här 
målgruppen. Andra kriterier som var tänkta var att han/hon skulle ha en längre tids erfarenhet 
inom verksamheten och av att arbeta med målgruppen. Det visade sig att det var ett kriterium 
vi fick släppa då en av respondenterna inte hade så lång erfarenhet. Vi valde ändå att 
genomföra intervjun då vi kände att vi inte kunde selektera bort respondenterna som tackade 
ja. Resonemanget styrkte vi även genom att oavsett om man arbetat i 20 år eller 1 år så har 
man en erfarenhet och en tanke om hur saker ser ut och det är värdefull information för oss. 
Vi valde att söka respondenter i två kommuner för att få möjlighet att se eventuella skillnader 
mellan olika kommuner och organisationer. För att komma i kontakt med respondenterna 
ringde vi till vuxenpsykiatrin och socialtjänsten i respektive kommun. Vi förklarade vårt 
ärende och berättade kort om vår uppsats syfte och fick på så sätt kontakt med våra 
respondenter. Vi intervjuade en kurator från vuxenpsykiatrin och en socialsekreterare från 
socialtjänsten i kommun ett. I kommun två intervjuade vi en kurator från vuxenpsykiatrin och 
två socialsekreterare från socialtjänsten. 
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    På grund av sin korta erfarenhet av arbete mot målgruppen, bad socialsekreteraren från 
kommun 1 om att få tillgång till frågorna i förväg för att kunna föra en diskussion med sina 
mer erfarna kollegor. Även om detta blev en andrahands överföring av information ser vi ändå 
den som värdefull. Vi har valt att inte göra detta med övriga respondenter då vi ansåg att det 
skulle finnas en viss risk att spontaniteten i intervjusituationen kunde försvinna eller minska. 
En alltför förberedd respondent skulle kunna innebära att känslan i intervjun gick förlorad och 
då vårt syfte med studien var att titta på deras personliga upplevelser anser vi att detta skulle 
kunna vara till nackdel för resultatet.   
 

Litteratursökning 
Sökorden som användes i sökprocessen var på svenska; psykisk störning, psykisk sjukdom, 
psykiskt funktionshindrad, barn till psykiskt sjuka, psykisk sjukdom och föräldraskap, 
psykiskt sjuk och mamma, samarbete mellan socialtjänst och vuxenpsykiatrin, samverkan 
mellan socialtjänst och vuxenpsykiatrin. De engelska sökorden var; mental illness and 
motherhood och children of mentally ill mothers. Tekniker som använts är ”frassökning”, 
”sökord/synonym” samt ”kombinationer”. Databaser som vi sökte litteratur i var; Libris, 
Diva, Artikelsök, Google Scholar och Academic Search Premier.  
 

Intervjusituationen 
I genomförandet av intervjuerna har vi med hjälp av litteratur, framförallt Kvale (1997), 
försökt hålla den struktur som karaktäriserar den kvalitativa intervjun. Våra intervjuer ägde 
rum på respondenternas arbetsplatser, enskilt i deras rum. Alla intervjuerna kunde genomföras 
ostört och utan avbrott. Enligt Kvale är de första minuterna av intervjun avgörande då 
respondenten skapar sig en uppfattning om den som intervjuar. Det gäller att respondenten får 
förtroende för intervjuaren eftersom han/hon kommer att tala om personliga känslor, 
upplevelser och uppfattningar. Intervjuaren kan vinna detta förtroende bland annat genom att 
lyssna uppmärksamt men också genom att visa intresse, förståelse och respekt för det 
respondenten berättar (a.a.). Dessa aspekter försökte vi förmedla under intervjuerna och 
känslan är att det uppstod ett förtroende mellan oss och alla våra respondenter. 
Samtliga intervjuer inleddes med att vi kort berättade om studiens bakgrund, syfte samt 
undersökningens etiska aspekter. Vi fortsatte intervjuerna med att ställa ett antal inledande 
frågor av mer allmän karaktär för att på så sätt ”lära känna” varandra innan vi började tala om 
själva ämnet. Intervjuguiden bestod av tre teman med ett antal frågor under respektive tema. 
Intervjuguiden innehöll också två konkreta påståenden från tidigare forskning som 
respondenterna fick reflektera över. Intervjuerna spelades in med diktafon. Vi fick då en 
bättre möjlighet att lägga fokus på ämnet och dynamiken i intervjun.  
    Kvale (1997) tar upp att det kan vara bra att avrunda intervjun med att fråga 
intervjupersonen om ”han/hon har något mer att tillägga”. Anledningen till detta är att 
intervjupersonen då får ytterligare möjlighet att ta upp frågor eller dylikt som dykt upp under 
intervjun. Med Kvales tankar om denna avrundning avslutade vi samtliga intervjuer med 
frågan ”Har du något annat att tillägga som kan vara viktigt för oss att känna till?” för att som 
Kvale menar, avrunda och avsluta intervjun (a.a.). Vi har även haft i åtanke att det är viktigt 
för intervjupersonen att intervjun avslutas med frågor av mer allmän karaktär. Man gör detta 
så att intervjun inte avslutas i det mest känsliga frågeområdet då det kan skapa en negativ 
känsla hos intervjupersonen. Intervjuerna tog ca 45 minuter vardera och utskrifterna från 
intervjuerna blev ca 45 sidor totalt.  
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Reliabilitet 
Reliabilitet även kallat tillförlitlighet innebär att mätningarna är korrekt gjorda och att 
tillfälligheter inte får  påverka resultatet (Thurèn, 1991, s. 22). Inom kvalitativ forskning är 
tillförlitlighetsfrågan komplicerad då insamlingsmaterialet ofta rör mänskliga aspekter såsom 
värderingar och meningsskapande omständigheter. Forskaren blir det huvudsakliga 
mätinstrumentet eftersom inget egentligen mäts i positivistisk mening (Ruth, 1991, s. 283).  
Man ska förvänta samma resultat vid upprepande studier under förutsättning att det inte skett 
några förändringar i den aktuella studien. Reliabiliteten kan också ökas genom att ha fler 
uttolkare av resultatet (Thurèn, 1991, s. 22).  
    För att försöka höja reliabiliteten i vår studie har båda författarna tolkat resultatet. Vi 
försökte även att göra intervjuguiden komplett och täckande för att få så mycket information 
som möjligt om vårt undersökningsämne. Under intervjuerna bad vi alltid intervjupersonen att 
förtydliga om det var något svar vi inte förstod vilket också det kan stärka reliabiliteten. Vi 
spelade in intervjuerna med diktafon vilket minimerar risken, att relevant information missas.   
    I vår studie kan reliabiliteten ha påverkats negativt då vi inte har någon erfarenhet som 
intervjuare. Denna oerfarenhet kan märkas genom att vi som intervjuare kanske inte ställde 
relevanta följdfrågor och på så sätt missar viktig information. Under en av våra intervjuer fick 
vi tekniska problem med diktafonen vilket innebar att de sista frågorna av intervjun inte 
spelades in. Vi kontaktade respondenterna och bad dem skriftligen svara på frågorna som 
försvunnit. Detta, menar vi, också påverkar reliabiliteten då svaren vi fick förmodligen var 
mer genomtänkta och mindre spontana än de svar vi fick i intervjusituationen.  
 

Validitet 
Validitet ses ofta som det svåraste men samtidigt som ett av de viktigaste problemen i 
samhällsvetenskaplig forskning. I och med att frågorna och problemen utformas på en 
teoretisk nivå och själva undersökningen genomförs på en operationell nivå ses problemet 
som permanent och i princip olösligt. Validitet handlar om huruvida vi undersöker det vi 
påstår att vi undersöker (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 61). 
    För att uppnå en god validitet har vi varit noga med att ställa tydliga och väsentliga frågor. 
Vi har även, under intervjuns gång, bett intervjupersonen att förtydliga eller förklara om det 
var något vi inte förstod.   
Vissa faktorer i studien kan leda till brister i validiteten. Vi som författare har ju en viss 
förförståelse av ämnet vi undersöker, vilket kan påverka validiteten negativt då vi kan göra 
tolkningar efter denna förförståelse. Vi försökte dock att bortse från denna och gå in i 
intervjun så neutrala som möjligt. Det faktum att vi är oerfarna intervjuare är någonting som 
också kan påverka validiteten negativt. Under våra intervjuer hände det ibland att vi ställde 
spontana följdfrågor och gled kanske på så sätt ifrån ämnet. Vid bearbetning av våra 
intervjuer såg vi även att vi vid ett antal tillfällen ställt ledande frågor. Detta beskrivs också 
det som negativt för validiteten. Våra respondenter har inte läst igenom det utskrivna 
intervjumaterialet vilket även det kan påverka validiteten negativt. Läser en intervjuperson 
igenom sin intervju kan han/hon upptäcka om vi som forskare verkligen har uppfattat denne 
korrekt.   
  

Generaliserbarhet  
Då kvalitativa undersökningar ofta innebär arbete med relativt små och icke-slumpmässiga 
urval är möjligheten starkt begränsad att generalisera resultatet till en hel population 
(Larssom, m. fl., 2005, s. 118). Med vår studie, varken kan eller vill vi generalisera vårt 
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resultat, utan syftet har varit att få en ökad förståelse och kunskap om samarbetet kring 
psykiskt sjuka mödrar och deras barn. Vidare kan vi, utifrån resultatet, dock göra vissa 
reflektioner om hur det ser ut i praktiken i våra undersökningskommuner. Vi har förhoppning 
om att våra reflektioner kring resultatet kan utvecklas och ligga till grund för fortsatta studier 
inom ämnet. 

Etiska överväganden 
Enligt Kvale (1997, s. 107) är det av stor vikt att informera respondenterna om studiens 
allmänna syfte, hur undersökningen kommer att utföras samt att bevara anonymiteten så långt 
det är möjligt. För att försäkra oss om att detta uppfylldes skickade vi ut ett introduktionsbrev 
till våra respondenter där vi i korthet beskrev studiens bakgrund och syfte samt vår strävan 
mot anonymitet. Inför varje intervjutillfälle har vi muntligt presenterat uppsatsens huvudsyfte 
och förtydligat våra etiska överväganden. I introduktionsbrevet informerades respondenterna 
att intervjuerna byggde på frivilligt deltagande och de när som helst kunde avbrytas. I 
introduktionsbrevet fanns även uppgifter om hur respondenterna kunde kontakta oss vid 
eventuella frågor.   
    För att bevara anonymiteten så långt det var möjligt har vi använt oss av fingerade namn på 
våra respondenter. Vi har även undvikit att redogöra för i vilka kommuner studien 
genomfördes, för att ytterligare öka vår strävan mot anonymitet. Under arbetets gång 
förvarades materialet oåtkomligt för obehöriga.  
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4. Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt presenteras rollteorin och en modell med fyra olika dimensioner av samarbete 
då vi funnit dessa användbara för att analysera och förstå vårt resultat.   
 

Rollteori 
Rollteorin handlar om de förväntningar, normer och regler som är förbundna med en viss 
social position eller uppgift. Teorin anger hur människans förväntningar och tolkningar skapar 
ett visst agerande som påverkar samspelet mellan människan och andra (Payne, 1997, s. 221-
222).  Enligt rollteorin har individer positioner i olika sociala strukturer. Dessa positioner 
kopplas samman med en roll och med rollen kommer en rad förväntningar eller beteenden. 
Dessa förväntningar och beteenden hör alltså ihop med olika positioner i olika sociala 
strukturer. Roller ska alltid ses i samband med relationer eftersom det bara går att definiera 
roller utifrån relationer.  
      Individers identitet formas i andras ögon utifrån våra roller och människans syn på sig 
själv påverkas av att andra reagerar utifrån deras uppfattning av våra roller. Man skiljer 
mellan en tillskriven roll och en förvärvad roll. Med en tillskriven roll menas att man på grund 
av en specifik omständighet får en roll tillskriven, exempelvis att vara kvinna eller 
funktionshindrad. Den förvärvade rollen skapas utifrån någonting individen gjort, exempelvis 
studerat till socialsekreterare eller kurator (a.a. s. 222). 
    En rolluppsättning innehåller ett antal roller som hör ihop med en angiven social position, 
genom att besitta denna position får man tillträde till flera eller alla av dessa roller. Vår 
förmåga att hantera förändringar influeras av hur vi förstår våra roller.  
    När roller, beteenden och förväntningar går hand i hand med varandra uppstår något som 
kallas för rollkomplementaritet. Går en roll inte att förena med en annan inträder en så kallad 
rollkonflikt.  Har en och samma person olika roller som inte kan förenas med varandra blir det 
konflikter mellan roller. En intra-rollkonflikt uppstår om perceptionen av en och samma roll 
skiljer sig åt mellan olika individer. Osäkerhet om vad en roll i själva verket kräver av oss 
kallas för rollambiguitet (a.a.).  
       

Samarbetsmodell  
Berggren beskrev 1982 i Om samarbete, samarbetsproblem, gränsdragningar, konkurrens, 
om makt och ansvar en modell för olika dimensioner av samarbete. Vi kommer att använda 
oss av dessa olika dimensioner när vi analyserar resultatet (Schön, 1999, s. 7). 
     ”Samarbete anger att flera personer, grupper eller funktioner ”arbetar samman”, dvs. gör 
något tillsammans” (a.a. s. 7). Berggren beskriver i en modell samarbetet mellan psykiatrin 
och andra vårdgivare och myndigheter. Modellen bygger på fyra olika strukturer av 
samarbete. 
 1.  Separation är den första samarbetsmodellen och avser ett icke-samarbete. Exempel kan 
vara när en psykiskt sjuk moder (individ) får insatser parallellt men utan att vårdgivarna 
samarbetar. Individen får boendestöd både från psykiatrin och från hemtjänsten men mellan 
de olika parterna sker inget samspel. Insatserna sker alltså parallellt. 
  2. Koordination är den andra samarbetsmodellen och innebär att samarbetet sker i 
samordning mellan olika verksamheter. Exempel som kan ges här är när individen skrivs ut 
från psykiatrin och ansvaret för boende och service läggs över på socialtjänsten. Även ett 
remissförfarande är ett exempel på koordination. Vid denna struktur av samarbete kan 
samarbetet ske utan att det kommer till ett möte mellan de olika vårdgivarna.  
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  3. Kollaboration är den tredje formen för samarbete och här sker den verkliga samverkan. 
Sker samarbetet i kollaborativa former medför det att de olika yrkesgrupperna, med hänsyn 
till sina ansvarsområden och uppfattning, resonerar och kommer fram med en förenad lösning 
på problemet. Åtgärderna kan då utarbetas från de olika yrkesgruppernas expertområden. Ett 
exempel är en vårdplanering där psykiatrin och socialtjänsten föreslår fortsatta åtgärder 
utifrån sina specifika kompetensområden. 
  4. Integration som är den fjärde formen för samarbete, går ut på en sammanslagning av olika 
verksamheter/vårdgivare eller yrkesgrupper, där man delar på samma arbetsuppgifter. Ett 
exempel på integrerad verksamhet är ett boende för psykiskt funktionshindrade där 
arbetsuppgifterna utförs av alla oberoende av vilken yrkeskategori man tillhör. 
Arbetsuppgifterna anses som likvärdiga oberoende om det är en mentalskötare från psykiatrin 
eller ett hemtjänstbiträde från socialtjänsten. Personalens olika skolningar leder således inte 
till yrkesspecifika arbetsuppgifter (Schön, 1999, s. 7-8). 
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5. Resultat 
Resultatavsnittet inleds med en presentation av kommunerna och respondenterna därefter 
följer resultatredovisningen. 
 Då vår studie syftar till att titta på samarbete mellan socialtjänsten och vuxenpsykiatrin väljer 
vi att först redovisa resultatet kommun för kommun och yrkeskategorierna för sig. Vi gör 
detta val då vi vill låta både representanter från socialtjänst och vuxenpsykiatri inom samma 
kommun komma till tals om sitt samarbete. Resultatets viktigaste delar kommer att 
presenteras under tre olika teman som är samarbete, anmälningar och könsskillnader. Vi har 
dock valt att inleda resultatavsnittet med en redogörelse om målgruppens storlek och 
respektive organisations eventuella riktlinjer/direktiv. Vi gör denna inledning för att ge 
läsaren en bild av målgruppens omfattning samt att vi anser att det är av vikt för vårt resultat 
då vi tror att avsaknad av riktlinjer/direktiv kan påverka samarbetet.  
    Vi inleder varje temaområde med en sammanfattning av respondenternas svar. Efter 
sammanfattningen följer en presentation av socialsekreterarna för sig och kuratorerna för sig. 
Vi har valt att redovisa citat från respondenterna för att resultatredovisningen ska präglas av 
dem för att på så sätt ge läsarna en möjlighet att skapa sig en god bild av den ursprungliga 
utsagan.  
 

Presentation av kommunerna  
Kommun 1 är en borgerligt styrd kommun i Stockholmsområdet. Hos Sveriges kommuner 
och landsting benämns den som en övrig kommun vilket innebär en befolkning på mellan 
12 500 och 25 000 invånare. Av kommunens invånare är 2 procent arbetslösa och 8 procent 
har utländsk bakgrund. Kommunen har en ung befolkning, 31 procent är under 20 år.  
 
Kommun 2 är en borgerligt styrd kommun i Stockholmsområdet. Hos Sveriges kommuner 
och landsting benämns den som en större stad vilket innebär en befolkning på mellan 50 000 
och 200 000 invånare. Av kommunens invånare är 3,1 procent arbetslösa och 20 procent har 
utländsk bakgrund. I kommunen är 27,7 procent av befolkningen mellan 25 och 44 år medan 
26,3 procent är mellan 45 och 64 år. 
 

Presentation av respondenterna 
Karin 31 år, arbetar som socialsekreterare på barn- och ungdomsgruppen i kommun 1. Karin 
har arbetat inom verksamheten i ca 1 år.  
 
Sara 49 år, arbetar som kurator inom vuxenpsykiatrin i kommun 1. Sara har en lång erfarenhet 
av arbetet som kurator.  
 
Ulla 60 år, arbetar som socialsekreterare på barn- och familjeenheten i kommun 2. Ulla har en 
lång erfarenhet av arbetet som socialsekreterare.   
 
Lotta 45 år, arbetar som socialsekreterare på barn- familjeenheten i kommun 2. Lotta har 
arbetat som socialsekreterare i mindre än ett år. Har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin i 20 
år. 
  
Maria 61 år, arbetar som kurator inom vuxenpsykiatrin i kommun 2. Maria har lång erfarenhet 
av arbetet som kurator.  
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Målgruppen och organisationens eventuella direktiv/riktlinjer    
Som en inledning på vårt resultat vill vi redogöra kort för hur respondenterna svarade på 
frågor kring målgruppens storlek samt om deras respektive organisationer ger dem specifika 
direktiv eller riktlinjer att arbete efter när det gäller psykiskt sjuka mödrar och deras barn.  

Kommun 1 
Socialsekreterarens svar: 
 På socialtjänsten vet socialsekreteraren inte exakt hur många ärenden det finns där det finns 
en psykiskt sjuk mor med barn. Trots att socialsekreteraren upplever att målgruppen är relativt 
stor tror hon att den är ännu större än vad som syns hos socialtjänsten. Det är många som man 
inte kommer i kontakt med. 
 
Socialsekreterare Karin: 
 ”Mm, jag har ingen uppgift på exakt antal ärenden eller procentuellt i siffror, men jag 
upplever det ändå utifrån min position i mottagningen att det är en relativt stor målgrupp” 
 
Socialsekreteraren uppger att organisationerna inte arbetar utifrån speciella direktiv vad det 
gäller psykiskt sjuka mödrar, man arbetar på samma sätt med alla olika målgrupper inom 
respektive organisation.  
 
Socialsekreterare Karin berättar:  
”Mm, vi har ju generellt inte inom socialtjänsten, vi har ju hand om väldigt många olika 
målgrupper och jag tänker ibland blir det mera aktuellt för att det står i media och då kanske 
det finns en diskussion i gruppen. Men jag skulle inte vilja påstå att vi har speciella riktlinjer 
för den här gruppen eller att vi tänker på ett speciellt sätt.”  
 
Trots att socialsekreterarna som nämnts tidigare möter många olika människor med skild 
problematik så saknas det speciella riktlinjer eller direktiv om hur man ska arbeta mot 
enskilda målgrupper. 
  
Socialsekreteraren Karin: 
”Det är ju det man saknar ibland inom socialtjänstlagen, det är ju en ramlag hela 
socialtjänstlagen och vi ska finnas för väldigt många barn med olika problematik och 
föräldrarnas olika problematik” 
  
Kuratorns svar:     
Kuratorn upplever att det är många unga mödrar som söker hjälp, och många ärenden som 
handlar om olika livskriser exempelvis separationer där ångest och depression uppstår i 
samband med dessa livskriser. I dessa fall finns det oftast barn med i bilden. Kuratorn kan 
dock inte uttala sig direkt om målgruppen är stor eller har ökat. 
Vad det gäller direktiv och riktlinjer så svarar kuratorn helt enkelt på följande sätt. 
 
Kuratorn Sara :  
”Nej, jag kan inte säga att vi har några direktiv uppifrån. Däremot försöker vi ju hålla fokus 
på ett helhetsperspektiv eller se till hur barnen har det.”  
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Kommun 2 
Socialsekreterarnas svar: 
Socialsekreterarna i denna kommun ger liknande information som socialsekreteraren från 
kommun 1 vad det gäller målgruppens storlek. Det finns ingen exakt siffra på antal ärenden 
men båda socialsekreterarna upplever dock att målgruppen ökar.  
 
Socialsekreteraren Ulla: 
” Den börjar alltså, den blir större och större. Alltså hur många ärenden vi har jag inte kollat 
men vi känner ändå att den blir större och större.”  
 
 En av socialsekreteraren har genom kontakt med BVC-sjuksköterskor och psykiatri fått 
indikationer på att målgruppen ökar och att det handlar om många unga blivande mödrar eller 
mödrar som precis har fött barn som är psykiskt sköra och har många problem. 
 
Socialsekreteraren Lotta: 
”Just unga mammor som väntar sitt första barn eller har nyfödda barn har mycket problem, 
dom är psykiskt sköra”  
 
Socialsekreterarna upplever att de inte får speciella riktlinjer eller direktiv från sin 
organisation hur de ska arbeta med den specifika målgruppen.  
  
Kuratorns svar:  
 Kuratorn från vuxenpsykiatrin berättar att förra terminen var det så många psykiskt sjuka 
mödrar att de fick problem att hinna med. 
 
Kuratorn Maria:  
”Förra terminen tror jag att vi hade över 20 stycken mammor och det är väldigt mycket, det 
är otroligt mycket. Då hade vi problem, verkligen problem” 
 
Vad det gäller direktiv så nämner kuratorn att de har ju en vårdöverenskommelse som måste 
uppfyllas men den riktar sig inte speciellt till målgruppen psykiskt sjuka mödrar och deras 
barn.  
 
Kuratorn Maria: 
”Å där är det ju politikerna som styr vad vi ska inrikta oss på. Det är nästan alla grupper som 
ska prioriteras. Vi gör så gott vi kan helt enkelt. Jag kan inte säga att vi inriktar oss på 
mammor men vi försöker i första hand ta det där det finns barn med, det gör vi.” 
 

Samarbete  
Under detta tema ämnar vi redovisa och belysa hur respondenterna upplever att samarbetet ser 
ut idag, om det finns vissa hinder som försvårar ett samarbete men även vad som fungerar 
samt hur de ser på utvecklingen av samarbetet. Socialsekreterarnas och kuratorernas svar 
redovisas separat under respektive kommun för att förtydliga för läsaren.        
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns brister i samarbetet mellan de båda huvudmännen 
i båda kommunerna. Dock kan vi se att det finns en utveckling i samarbetet i kommun 2, 
samarbete sker inte bara i enskilda klientärenden utan även på en formell nivå. I kommun 1 
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finns ingen kontinuitet i samarbetet utan där ligger ansvaret på den enskilde socialsekreteraren 
eller kuratorn att initiera träffar och dylikt.    

Kommun 1 
Socialsekreterarens svar på hur samarbetet ser ut: 
Enligt socialsekreteraren finns det inte något pågående samarbetsprojekt mellan de två 
huvudmännen vad det gäller målgruppen. Det huvudsakliga samarbetet sker i individuella 
klientärenden. Socialsekreteraren upplever inte att det finns någon kontinuitet i samarbetet 
mellan vuxenpsykiatrin och socialtjänsten och att det är lite av en envägskommunikation där 
hon upplever att det ligger på socialtjänsten att ta initiativ och inhämta information från 
vuxenpsykiatrin. Även om en anmälan har skett från vuxenpsykiatrin så upplevs det som att 
det är socialsekreteraren som måste arbeta för att få fram information om klienten från 
vuxenpsykiatrin. 
 
Socialsekreteraren Karin: 
”Vi kan ju förstås ha fått in en anmälan men själva regelbundna arbetet i utredningen är det 
vi som hämtar information och tar kontakt med vuxenpsykiatrin och kanske begär in journaler 
eller om mamman har någon diagnos” 
 
Socialsekreterarens svar om hinder och möjligheter till samarbete:  
Socialsekreteraren menar att hänsyn måste tas till sekretessbestämmelserna, vilket ibland kan 
försvåra samarbetet kring klienten/patienten. Utan samtycke från klienten får socialtjänsten 
inte kontakta den andra huvudmannen i enskilda ärenden utan det måste då ske anonymt.    
Ytterligare hinder i samarbetet, tror socialsekreteraren kan vara ansvarfördelningen i arbetet 
med klienten/patienten. Hon berättar om en viss grupp av klienterna som befinner sig i en 
gråzon. Gruppen är för ”frisk” för att tillhöra psykiatrins ansvar men för ”dålig” för att klara 
sig med endast socialtjänstens insatser. 
 
Socialsekreterare Karin: 
”Dom passar inte in någonstans och så blir det sådär. Socialtjänsten eller vuxenpsykiatrin? 
Och när vuxenpsykiatrin inte tar sitt ansvar, för det händer ibland likväl som kanske vi inte 
heller tar vårt ansvar, att det blir en konflikt där emellan, sådana diskussioner har vi ju 
ibland”   
  
Samarbetets kvalitet kan ibland hänga ihop med hur engagerad den enskilde 
socialsekreteraren är. Hon säger att det är upp till varje tjänsteman att ta del av ny forskning, 
engagera sig och kontakta vuxenpsykiatrin.   
Socialsekreteraren säger att trots sekretessbestämmelserna kan ett samarbete fungera. Enligt 
henne kan hon dra ett ärende anonymt för att få råd om funderingar kring en psykiskt sjuk 
mamma.  
 
Socialsekreteraren Karin: 
” …vi kan ju dra ärenden där anonymt om vi jobbar med en psykiskt sjuk mamma och som 
kanske inte har kontakt just där men ändå som vi har funderingar kring; hur tänker man 
här?” 
 
Socialtjänsten i kommunen har nyligen genomgått en grundutbildning i en ny arbetsmodell 
som kallas BBIC- barns behov i centrum. Socialsekreteraren tror att modellen kan synliggöra 
föräldrarnas omsorgsförmåga på ett bättre sätt än tidigare. Detta skapar förutsättningar för en 
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tydligare helhetsbild av problematiken som kan förekomma i en familj där exempelvis 
mamman lider av en psykisk sjukdom    
 
Socialsekreteraren Karin:  
”Det har skett lite förändringar i och med BBIC så har vi haft till uppgift också att informera 
andra i kommunen, både skolor och förskolor men även vuxenpsykiatrin här i våran kommun. 
Och efter det tyckte dom att det där blev så bra för vi jobbar ju med samma människor det är 
ju det att försöka få till det här samarbetet. 
 
Vuxenpsykiatrin har tagit initiativ till att socialtjänsten är välkomna en dag i veckan för att få 
tillgång till vuxenpsykiatrins kunskap om den psykiska sjukdomen i enskilda ärenden, där det 
krävs mer information för att socialtjänsten ska kunna genomföra en utredning. Men det är 
inga fastställda eller stående möten utan det sker endast om socialsekreteraren anser sig ha ett 
behov av stöd från vuxenpsykiatrin.  
 
Socialsekreteraren Karin: 
 ”Dom har faktiskt öppnat upp en dörr väldigt nyligen, att vi är välkomna dit en dag i veckan, 
om man har något speciellt, ja man måste ju ringa först för att säga att vi vill diskutera 
ärenden.” 
 
Hon säger att vid de tillfällen socialtjänsten omhändertagit ett barn till en psykiskt sjuk mor, 
är det bra att ha ett samarbete med vuxenpsykiatrin då de kan hjälpa socialtjänsten med en 
bedömning av moderns hälsa samt deras uppfattning om hennes omsorgsförmåga. Detta är av 
betydelse för huruvida barnet skall bo hos mamman eller vara fortsatt omhändertaget.  
    
 Socialsekreteraren Karin:    
”Så det tror jag kan hjälpa oss i vårt arbete, att barnet får rätt stöd utifrån mammans 
svårigheter.” 
 
Kuratorns svar om hur samarbetet ser ut:  
Vad det gäller samarbetet så berättar kuratorn att det tidigare fanns ett kontinuerligt samarbete 
i form av träffar mellan vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och 
familjerätten. I dag finns inte detta samarbete då barn- och ungdomspsykiatrin flyttat från 
kommunen. Efter det upphörde dessa kontinuerliga möten mellan vuxenpsykiatrin och 
socialtjänsten. I dag består samarbetet av att socialtjänsten bjuds in till teammöten hos 
vuxenpsykiatrin en dag i veckan om socialtjänsten vill eller har behov av att diskutera 
enskilda ärenden. Dessa möten sker efter samtycke från den enskilde klienten/patienten. För 
övrigt har vuxenpsykiatrin kontakt med socialtjänsten vid en eventuell anmälan. 
  
Kuratorn Sara:  
”Sen har vi mer samarbete med socialtjänsten nu igen, dom kommer och är med på våra 
teammöten lite oftare. Dom har varit här och informerat oss om något som dom kallar för 
BBIC tror jag – barns behov i centrum.”  
 
Kuratorns svar om hinder och möjligheter till samarbete: 
Kuratorn från vuxenpsykiatrin tar upp att tidsbrist och underbemanning kan vara anledningar 
till att samarbetet försvåras. Vidare berättar kuratorn att hon upplever att det är för lite träffar 
där vuxenpsykiatrin och socialtjänsten sitter tillsammans och därför kan det vara svårt att få 
en helhetsbild av klienten/patienten. Andra hinder kuratorn talar om är det faktum att de olika 
huvudmännen styrs av olika lagar och på grund av det har olika utgångspunkter i arbetet med 
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den enskilde. Hon nämner även att de aktuella sekretessbestämmelserna kan försvåra 
samarbetet. 
 
Kuratorn Sara:  
” ..vi kan närma oss varandra lite för det har varit mycket sådana här sekretessbestämmelser 
som har gjort att man är väldigt avvaktande mellan, men det går ju att komma runt 
sekretessen genom att ha medgivande.”  
 
Kuratorn ger även uttryck för att hon tror att ett samarbete skulle gynnas av att de båda 
institutionerna satt i samma byggnad vilket skulle underlätta för både den psykiskt sjuka och 
personalen. Idag sitter de båda huvudmännen i olika byggnader ca en km ifrån varandra.  
 
Kuratorn Sara: 
”  att samlokalisera skulle vara bättre, att vi ska sitta tillsammans socialtjänsten, 
vårdcentralen..” 

Kommun 2 
Socialsekreterarnas svar om hur samarbetet ser ut: 
Socialsekreterarna berättar om en samarbetsgrupp för psykiskt instabila mammor (eller 
blivande mammor). Där träffas representanter från socialtjänsten, vuxenpsykiatrin, 
barnavårdscentralen och även en barnläkare för att diskutera vilka insatser som eventuellt 
behöver sättas in för att hjälpa familjen utan att nämna klienten/patienten vid namn. Vidare 
handlar samarbetet om att socialtjänsten deltar i så kallade behandlingsmöten på sjukhus om 
en förälder blivit inlagd.  Behandlingsmötet har till syfte att kartlägga eventuella behov av 
insatser vid utskrivning både från socialtjänstens och vuxenpsykiatrins sida.  
 
Socialsekreterarnas svar om hinder och möjligheter i samarbetet:  
 Socialsekreterarna tar upp att de inte kan kontakta vuxenpsykiatrin utan samtycke från 
föräldern såvida det inte finns en anmälan som rör barnet.  Detta ser de som en försvårande 
omständighet i samarbetet. Den ena socialsekreteraren ser ytterligare problem som försvårar 
samarbetet mellan de båda huvudmännen. Hon menar att vuxenpsykiatrin inte har mandat att 
påverka en situation. 
 
Socialsekreterare Ulla: 
” Det som vi alltså tycker är att vuxenpsykiatrin har inte så väldigt stort mandat att kunna 
påverka om inte föräldern vill ta sin medicin och dom inte är LPT-mässiga [Lag om 
psykiatrisk tvångsvård, författarnas anm.] så kan dom inte göra så mycket.  
 
 Socialsekreterarna säger att socialtjänsten bara kan se på hur föräldern blir sämre.  
 
Socialsekreterare Ulla:  
”Det blir väldigt väldigt svårt för oss att se hur personen går ned sig totalt och det här 
påverkar ju hela familjen, det påverkar också mannen i familjen och barnen.”  
 
Socialsekreteraren tycker att vuxenpsykiatrin behöver arbeta i förebyggande syfte med 
uppsökande verksamhet för att förhindra situationer som blir näst intill ohållbara för familjen.   
  
Socialsekreteraren Ulla: 
 ”Där borde vuxenpsykiatrin kanske vara lite mer uppsökande med dom här föräldrarna som 
är aktuella där, om inte föräldrarna vill komma till vuxenpsykiatrin ” 
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En socialsekreterare tar även upp att socialtjänsten och vuxenpsykiatrin har olika syn – 
socialarbetaren arbetar främst med barnens behov medan kuratorn från vuxenpsykiatrin 
främst ser den vuxnas behov. Socialsekreteraren menar att socialtjänsten arbetar i familjernas 
hem och ser en helt annan bild än av vuxenpsykiatrin gör, då de bara träffar patienten på 
mottagningen utan övriga familjemedlemmar. Detta menar socialsekreteraren möjliggör för 
den psykiskt sjuka att upprätthålla en fasad som skiljer sig från den bild och verklighet 
socialsekreteraren ser vid hembesök.  
 
Socialsekreterare Lotta:  
”Jag skulle önska att vuxenpsykiatrin skulle träffa hela familjen också eller att man skulle 
kunna samarbeta, att dom också har insatser hemma och att vi kan samarbeta på något sätt.”  
 
Trots att socialsekreterarna upplever en hel del hinder som försvårar samarbetet, ser de 
positivt på det samarbete som fungerar idag och tycker att det är viktig att utveckla det 
ytterligare. De berättar om fördelarna med att träffas i de olika samarbetsgrupperna, man får 
på så sätt ett ansikte på ”den andre” vilket underlättar kommunikationen med den andre 
huvudmannen i det vardagliga arbetet med klienten/patienten. 
  
Socialsekreteraren Ulla: 
” ..då är det ju mycket lättare från båda hållen att lyfta luren och prata.” 
 
Vidare talar socialsekreterarna om vikten av ett samarbete för klientens skull, då man i ett 
teamarbete har större möjligheter att följa upp och utvärdera insatser. I och med samarbetet 
mellan huvudmännen skapas förutsättningar för att de båda får en gemensam bild av klientens 
situation. Detta gynnar klienten/patienten då han/hon känner att de olika huvudmännen 
arbetar tillsammans och mot samma mål.  
    
Socialsekreteraren Lotta: 
”Och sen tror jag det är väldigt viktigt för en sådan familj där det finns en psykiskt sjuk 
person att dom känner den här tryggheten att det finns människor som tänker likadant och 
dom vet att dom har en samkörning i sitt arbete, att det inte är folk som gör olika saker och 
arbetar mot varandra.” 
 
Kuratorns svar om hur samarbetet ser ut idag: 
Kuratorn från vuxenpsykiatrin berättar om olika samarbetsformer som finns inom kommunen. 
Det finns en grupp som kallas för X där representanter från vuxenpsykiatri, socialtjänst, 
mödravård och barnhälsovård deltar. Gruppen vänder sig till mödrar som är sköra eller har 
någon form av psykiskt funktionshinder. En annan verksamhet, vi kallar den för F, vänder sig 
till mödrar som har svårt med anknytningen till sina barn. I den verksamheten finns 
representanter från vuxenpsykiatrin, socialtjänst och BUP – barn- och ungdomspsykiatrin. 
Vidare berättar kuratorn att det finns två socionomer på socialtjänsten som arbetar just med 
mödrar och deras familjer. Med dessa två har kuratorn kontinuerlig kontakt.  
 
Kuratorn Maria:  
”Vi försöker rådgöra med varandra ofta är det så att dom inte orkar hålla i patienten längre 
utan dom måste komma till oss för att dom är så pass sjuka”  
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Kuratorns svar om hinder och möjligheter i samarbetet:  
Även om kuratorn ser positivt på samarbetet med socialtjänsten ger hon ändå uttryck för 
systemets tröghet.  
 
Kuratorn Maria:  
”Det är ju lite tungrott, det är det i alla de här systemen, men jag tycker ändå att det går 
fortare, det gör det.” 
 
En av fördelar med ett väl fungerande samarbete tror kuratorn är att insatserna kan sättas in 
tidigare. Hon tror också att samarbete är viktigt för en psykiskt sjuk person då denna känner 
en trygghet i att människor som arbetar med stödet samkör sitt arbete och inte arbetar mot 
varandra.   
 

Anmälningar  
Nedan har vi för avsikt att redogöra för respondenternas tankar kring det faktum att tidigare 
forskning visar att få eller inga anmälningar till socialtjänsten kom från vuxenpsykiatrin när 
det gäller psykiskt sjuka mödrar och deras barn. Vidare vill vi beskriva deras uppfattning om 
huruvida anmälningarna ifrån vuxenpsykiatrin till socialtjänsten har ökat. 
   Respondenterna tar upp olika anledningar till varför de tror att så få anmälningar inkom från 
vuxenpsykiatrin till socialtjänst. Anledningarna var bland annat att psykiatrin inte såg 
helheten av patientens familjesituation och att de inte vill bryta förtroendet med patienten 
genom att anmäla. Samtliga respondenter upplever att anmälningarna från vuxenpsykiatrin till 
socialtjänsten har ökat men att det fortfarande finns en rad faktorer som påverkar kuratorernas 
benägenhet att anmäla.   

Kommun 1 
Socialsekreterarens svar:  
Socialsekreteraren upplever att anmälningsplikten har uppmärksammats på olika sätt bland 
annat genom media. Detta har lett till att fler anmälningar inkommer till socialtjänsten från 
vuxenpsykiatrin. Socialsekreteraren ser dock att de flesta av anmälningarna kommer från 
skola och förskola. Detta tror hon har att göra med att det är de som arbetar med barnen 
dagligen som ser hur barnen mår. Vidare berättar hon att av de totala anmälningarna som 
kommer till socialtjänsten är det förhållandevis många som kommer från vuxenpsykiatrin.  
Socialsekreteraren berättar också att vuxenpsykiatrin ibland ringer och har funderingar över 
hur de ska göra i ett visst ärende exempelvis om de ska anmäla eller inte. 
 
Socialsekreteraren Karin: 
 ”Dom kan ringa ibland också bara för att höra; hur gör vi? ska vi anmäla eller? så att det 
finns en osäkerhet hos många, kring dom här”  
 
Kuratorns svar:  
Kuratorns tankar kring varför få eller inga anmälningar kom från vuxenpsykiatrin till 
socialtjänsten, är att personalen från vuxenpsykiatrin tror att en anmälan till socialtjänsten 
skulle kunna leda till brister i förtroendet mellan patient och behandlaren och ses som en 
fientlig handling gentemot patienten. En av anledningarna till att det varit få anmälningar från 
vuxenpsykiatrin tror kuratorn kan handla om att en anmälan kan leda till att deras patient kan 
få sitt barn omhändertaget och detta har man från psykiatrins håll inte velat bidra till.  
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Kuratorn Sara:  
” ..att man är rädd om alliansen till patienten och att om man anmäler så uppfattas det som 
en fientlig handling. Om man anmäler till en myndighet som kan ta ifrån mig mina barn och 
som kan granska hela mitt liv och det har man inte från psykiatrin inte velat bidra till. ”  
 
Vidare tror kuratorn att andra anledningar till att vuxenpsykiatrin inte anmälde var att man 
dels inte insåg riskerna med att inte anmäla men även att man valde att bortse från lagen. 
Kuratorn menar dock att det inte fungerar på det viset idag.   
 
Kuratorn Sara: 
” Jag tror man satte sig lite över det och valde att inte riktigt känna till kanske hur tvungna vi 
va, hur lagstyrt det är och vad man riskerar om man inte anmäler, om det liksom händer 
någonting. Men det talar socialtjänsten om för oss flera gånger – ”ni kan få fängelse”. Så att 
nu anmäler vi faktiskt.” 
 
Kuratorn berättar att hon upplever att anmälningarna från vuxenpsykiatrin till socialtjänsten 
har ökat. Hon tror att ökningen beror på en ökad medveten om deras skyldighet att anmäla.  

Kommun 2 
Socialsekreterarnas svar: 
En socialsekreterare tror att en av anledningarna till att inga eller få anmälningar kom från 
vuxenpsykiatrin till socialtjänsten när det gäller psykiskt sjuka mödrar, kan vara att 
vuxenpsykiatrin inte känner till patientens familjesituation eftersom de aldrig/sällan gör 
hembesök. Därav blir det svårt för vuxenpsykiatrin att verkligen kunna förstå hur illa ställt det 
kan vara. Konsekvensen av detta blir ju då att vuxenpsykiatrin inte ser hela bilden och ser 
därför ingen anledning att anmäla. 
 
Socialsekreteraren Ulla:  
”Det verkar inte som vuxenpsykiatrin alla gånger har kännedom om hur illa det faktiskt kan 
vara.” 
 
Ytterligare förklaring till att få eller inga anmälningar kom från vuxenpsykiatrin, kan vara 
rädsla då socialtjänsten har möjlighet att omhänderta barnen. En socialsekreterare tror även att 
vuxenpsykiatrin kan ha varit rädd att en anmälan skulle förstöra behandlingsrelationen till 
patienten. 
 
Socialsekreterare Lotta:  
”Jag tror att man inom psykiatrin har tänkt att det inte riktigt är psykiatrins sak att söka 
hjälp, då kan dom själva söka hjälp om dom behöver. Man tänker också att behöver man 
anmäla så förstör man den här behandlingsrelationen till sin klient.”   
 
Hon säger också att det inte fanns något barnperspektiv inom psykiatrin tidigare utan att 
tidigare var mer fokus på den vuxna. 
Socialsekreterarna tycker att anmälningarna har ökat, speciellt de sista månaderna.  
Den ena socialsekreteraren tycker ändå att det kommer in förvånansvärt få anmälningar även 
om tendensen ändå går åt rätt håll.  
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Socialsekreterare Lotta: 
 ”Det blir för lite anmälningar förvånansvärt eftersom jag har jobbat inom psykiatrin och jag 
vet hur många som har barn och hur det ser ut hos klienterna och det förvånar mig att det 
inte kommer in fler anmälningar.” 
 
Kuratorns svar:  
Kuratorn tror att en anledning till att få anmälningar inkom till socialtjänst från 
vuxenpsykiatrin kunde handla om att huvudmännen hade svårt att samarbeta.  
 
Kuratorn Maria: 
” Jag tror att det kan vila lite på den här myten om att det har varit svårt att samarbete, det 
tror jag. ” 
 
Hon upplever att anmälningarna har ökat och att anledningarna till detta är att målgruppen 
idag är större men tror också att det förbättrade samarbetet huvudmännen emellan bidragit. 
Kuratorn menar att ett väl fungerande samarbete gör det lättare att kontakta den andra parten 
för att rådgöra om en anmälan behövs eller inte.  
 
Kuratorn Maria:  
” ..det är mycket lättare att ta kontakt och fråga och förhöra sig om det är så här, ska jag 
göra en anmälan eller  inte och ändå ska man  göra en anmälan i vilket fall som helst det är 
ju så.” 
 
Vidare berättar kuratorn att hon ser ökningen som positiv. Hon tycker att det känns säkrare att 
arbeta på det sättet.   
 

Könsskillnader   
Vi vill under detta tema redovisa hur respondenterna upplever könsfördelningen vad det gäller 
psykiskt sjuka föräldrar. Här presenteras även deras tankar om anledningen till att den allra 
största delen av psykiskt sjuka föräldrar är ensamstående mödrar enligt tidigare forskning. 
Vidare kommer respondenternas reflektioner att redovisas om huruvida det finns skillnader i 
synen på en psykiskt sjuk mamma respektive pappa. 
    Samtliga respondenter upplever att den allra största delen av de psykiskt sjuka föräldrarna 
är kvinnor. När det gäller det faktum att den största gruppen psykiskt sjuka föräldrar är 
ensamstående mödrar är de även här överens om att man som ensamstående är mer sårbar och 
har en större benägenhet att råka ut för psykiskt ohälsa. Respondenterna tror också att man i 
en familj med en psykiskt sjuk mamma sätter in mer insatser för att stödja pappan än vad man 
gör om det är pappan som är sjuk. Anledningen till det tror de kan bero på att man mer tar för 
givet (om än omedvetet) att mamman klarar av att ta hand om hem och familj trots makens 
sjukdom medan en pappa skulle behöva mer hjälp.   

Kommun 1 
Socialsekreterarens svar: 
Socialsekreteraren berättar att i de allra flesta ärenden där en förälder är psykiskt sjuk är det 
modern som har problem. Socialsekreterarens tankar kring varför könsfördelningen ser ut som 
den gör handlar om föreställningen om moderns roll. Det är modern som står för den nära 
omsorgen under spädbarnstiden i de flesta fall.  
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Socialsekreterare Karin: 
”I dom flesta fall skulle jag vilja säga är det mamman och jag vet inte om det hänger samman 
med föreställningen om moderns roll, det gamla lever kvar och då blir det helt plötsligt mer 
allvarligt om … men så tänker man annorlunda att det är hon som står för omsorgen å det 
skulle kunna vara en förklaring”  
 
Socialsekreteraren berättar att hon tror att det finns föreställningar om hur man ser på en 
psykiskt sjuk mamma respektive pappa. Hon tror det lever kvar generella uppfattningar om 
könsroller. Det finns, enligt henne, givna föreställningar kring hur män respektive kvinnor 
fungerar som föräldrar. Vidare berättar socialsekreteraren att dessa föreställningar kan 
möjligtvis även skapa en obalans i det praktiska arbetet, exempelvis att man tar för givet att en 
mamma klarar sig bättre än en pappa och därför får familjer där pappan är psykiskt sjuk 
mindre stöd. 
 
Socialsekreteraren Karin:  
” Man är så matad med de här förställningarna om män och kvinnor som föräldrar. Jag 
känner själv att det ligger lite kvar hos mig faktiskt att det är lite annorlunda beroende på 
vilken av föräldrarna som är [psykiskt sjuk, författarnas anm.]” 
 
Socialsekreteraren menar att eftersom det är vanligare med ensamstående mödrar än 
ensamstående fäder i samhället i stort, faller det sig naturligt att det även är så inom gruppen 
psykiskt sjuka föräldrar.  
 
Socialsekreteraren Karin: 
”Som sagt någonstans finns det ju ändå någon bild av ensamstående kvinnor att kvinnan 
klarar det. Det är ju inte så många ensamstående män.”  
 
Kuratorns svar:  
Även inom vuxenpsykiatrin är det en klar dominans av mödrar med psykiskt sjukdom, enligt 
kuratorn. Hon tror att om det är en psykiskt sjuk pappa, läggs inte lika stor vikt på det faktum 
att han är pappa. Föreställningar finns att mamman då klarar av att hantera barn och även den 
psykiskt sjuke partnern utan stöd.   
 
Kuratorn Sara: 
” Jag försöker vara genusmedveten hela tiden men man trillar ju så klart i alla möjliga 
gropar. ”   
 
Kuratorn tror att anledningen till att de flesta psykiskt sjuka föräldrar är ensamstående, kan 
vara att man som ensamstående är mer sårbar än om man har en välfungerande partner. Om 
det sedan inträffar en svår händelse i livet är det större risk att en ensamstående mamma går in 
i en depression eller ångesttillstånd. Vidare tror kuratorn att de mödrarna som saknar ett 
fungerande nätverk lider av en större ohälsa över lag än de som har stöd från ett nätverk.  
 
Kuratorn Sara om ensamstående psykiskt sjuka mödrar:  
” Men det är en utsatt grupp verkligen.” 
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Kommun 2 
Socialsekreterarnas svar: 
Enligt socialsekreterarnas uppfattning finns det, i samhället i stort, flera ensamstående kvinnor 
med barn än ensamstående män med barn. Socialsekreterarna berättar att fördelningen hos 
dem på socialtjänsten på så sätt följer det övriga samhället, alltså den övervägande delen av 
psykiskt sjuka föräldrar de kommer i kontakt med är mödrar. Det finns flera anledningar till 
varför det ser ut så tror socialsekreterarna. Dels tror de att man är mer benägen att anmäla till 
socialtjänsten om det är modern som är psykiskt sjuk än om det är fadern. Vidare säger de att 
MVC – mödravårdcentralen och BVC – barnavårdcentralen ser mödrarna i större 
utsträckning. En annan anledning till den ojämna könsfördelningen kan också vara, enligt 
dem, att om det är fadern som är psykiskt sjuka är han mer benägen att lämna relationen och 
barnen medan om det är modern som är psykiskt sjuk är hon mer benägen att stanna kvar och 
ta hand om familj/barn.    
Socialsekreterarna tror att arbetet med en eventuell psykiskt sjuk pappa kan skilja sig från hur 
man arbetar om det är mamman som är sjuk.  
 
Socialsekreterarna:  
”..inte kräver papporna att ta sitt föräldraansvar på samma sätt som vi kräver av kvinnorna.” 
 
Kuratorns svar:  
Enligt kuratorn från vuxenpsykiatrin är det nästan uteslutande mödrar som söker hjälp hos 
dem. Hon tror att fäderna är mindre benägna att söka hjälp och därför lyser med sin frånvaro.  
  
Kuratorn Maria: 
”Jag tror att rädslan för att man inte är tillräcklig som man och pappa är större hos männen 
än hos kvinnorna.” 
 
Kuratorns reflektioner kring varför den största delen av psykiskt sjuka föräldrar är 
ensamstående kvinnor tror hon kan ha att göra med ett mönster som reproduceras vidare 
generation för generation. Kuratorn kan ha haft en mamma hos sig och sedan några år senare 
kommer dottern och är i en liknande situation efter att ha haft en svår uppväxt och nu sker det 
med dotterns barn igen. 
 
 Kuratorn Maria:  
” Vi har ju sett ett generationsskifte, när man arbetat i många år så ser man att dom kvinnor 
som kommit tidigare och har varit ensamstående följer den här dottern oftast samma mönster, 
det har vi ju sett” 
 
Lever mamman ensam och har en inbyggd skörhet och dessutom inget eller dåligt fungerande 
stöd omkring sig, samtidigt som mamman är trött och kanske lider av sömnbrist är risken 
större att hon hamnar i en svår depression. 
 
Kuratorn Maria: 
”Men har man en skörhet så är det väldigt lätt hänt.. det är tufft att vara ensam.”   
 

 34



6. Analys av resultatet 
Vi vill i vårt analysavsnitt belysa de delar av vår insamlade empiri som vi anser svarar mot 
vårt syfte och våra frågeställningar. Analysen kommer att genomföras med hjälp av våra 
valda teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. De teoretiska utgångspunkter i den 
här studien är som nämnts tidigare rollteorin och modellen om de olika samarbetsformerna. 
Vi ska med hjälp av dessa och även tidigare forskning analysera respondenternas svar under 
temaområdena samarbete och anmälningar. Attityder, förväntningar och kritik mot den andra 
parten får en egen rubrik i analysen där vi sammanställer respondenternas attityder, 
förväntningar och kritik som vi funnit under varje tema i resultatet.   
    Rollteorin anger hur människans förväntningar och tolkningar skapar ett visst agerande som 
påverkar samspelet mellan människan och andra. Enligt rollteorin har individer positioner i 
olika sociala strukturer och dessa positioner kopplas samman med en roll och med rollen 
kommer en rad förväntningar och beteenden. Dessa förväntningar och beteenden hör alltså 
ihop med olika positioner i olika sociala strukturer. Roller ska alltid ses i samband med 
relationer eftersom det bara går att definiera roller utifrån relationer. Vi kommer att bland 
annat använda oss av den delen av teorin som kallas för intra-rollkonflikt, vilket innebär att en 
och samma roll uppfattas olika mellan individer (Payne, 1997, s. 221-222).  
    Vidare kommer vi att försöka förstå temaområdet könsskillnader med hjälp av tidigare 
forskning och vi antar här ett könsperspektiv i analysen. Genusforskningen har bidragit med 
kunskap om att sociala föreställningar om kön har betydelse för våra livsvillkor (Barron, 
2004, s. 17). Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet utgår man ifrån att vi föds in i 
sociala föreställningar om hur vi ska/bör/får/förväntas vara som flicka eller kvinna respektive 
pojke man.  
 

Analys av samarbete  
Resultatet visar att det idag finns ett samarbete mellan socialtjänsten och vuxenpsykiatrin i 
båda undersökningskommunerna, dock ligger samarbetet på olika nivåer i de olika 
kommunerna.  
Svaren från respondenterna i kommun 1 visar att det idag inte finns någon kontinuitet i 
samarbetet sinsemellan. Det samarbete som sker är via sporadiska kontakter i enskilda 
klient/patientärenden. Resultatet visar även att det inte finns några samarbetsprojekt på 
generell nivå där respektive personalkategoris kompetens och kunskap sammanfördes för att 
få en bättre och mer effektiv verksamhet. Samarbetets karaktär i kommun 1 är detsamma som 
då socialstyrelsen genomförde sin undersökning för åtta år sedan, där forskningen visade att 
det inte existerade samarbete på en generell nivå. Det fanns inte heller inplanerade, 
kontinuerliga möten sinsemellan utan samarbetet rörde specifika klientärenden 
(Socialstyrelsen, 1999, s.66), 
       När vi använder Berggrens modell om samarbete på olika nivåer, kan vi se att i kommun 
1 är samarbetsformen koordination (Schön, 1999, s. 7). Socialtjänsten och vuxenpsykiatrin 
samordnar sitt samarbete utan att det sker ett möte mellan de olika huvudmännen. Vi 
förtydligar med ett exempel; en patient skrivs ut efter att har varit inlagd på sjukhus. Ansvaret 
för klientens/patientens boende och service läggs över på socialtjänsten utan att ett möte har 
ägt rum.  
      Samarbetsformen i kommun 2 skiljer sig från kommun 1. Det finns en kontinuitet i 
samarbetet sinsemellan och det finns en pågående utveckling och förbättring av det. 
Samarbetet sker både på en generell nivå i form av olika projektgrupper men även i enskilda  
klient/patientärenden. Även här använder vi oss av Berggrens modell med de olika 
samarbetsformerna. Vi kan då se att det i denna kommun sker en form av samarbete som i 

 35



modellen kallas kollaboration. Denna form av samarbete innebär att de olika yrkesgrupperna, 
med hänsyn till sina ansvarsområden och uppfattningar, resonerar och kommer fram med en 
förenad lösning på problemet (Schön, 1999, s. 8). Exempel på en sådan samarbetsform är en 
vårdplanering rörande en patient som skall skrivas ut efter att ha varit inlagd på sjukhus där de 
olika yrkesgrupperna bidrar med sina kunskaper för att patienten/klienten ska få adekvat hjälp 
efter utskrivningen.   
      

Analys av hinder och svårigheter i samarbete  
Resultatet visar att det finns olika omständigheter som försvårar samarbetet mellan 
socialtjänsten och vuxenpsykiatrin. Respondenterna nämner faktorer som 
sekretessbestämmelser och de olika huvudmännens perspektiv, där vuxenpsykiatrin ser 
individen utifrån ett medicinskt perspektiv och socialtjänsten ser sina klienter utifrån ett 
socialt perspektiv, som försvårande omständigheter. Resultatet visar även att det finns 
oklarheter i ansvarsfrågor. Våra respondenters svar stämmer överens med vad tidigare 
forskning visar där de intervjuade tar upp liknande omständigheter som försvårar samarbetet 
(Schön, 1999, s. 34; Socialstyrelsen, 1999, s. 64).  

 

Likheter och skillnader mellan de olika yrkesgrupperna i synen på 
samarbetet? 
För att försöka analysera resultatet mer ingående väljer vi att även titta separat på de olika 
yrkesgrupperna. Vi vill se vad respondenterna säger om den andra parten när det gäller hur 
samarbetet ser ut och om varför det inte fungerar tillfredställande. Vi upptäckte dock att 
kuratorerna inte nämnde något om den andra parten som hinder till samarbete och därför 
analyseras endast socialsekreterarnas svar.   
 
Socialsekreterarna: 
Resultatet visar att en av socialsekreterarna tror att vuxenpsykiatrin i allmänhet inte vet vad 
socialtjänstens arbete innebär. Det finns en osäkerhet och/eller okunskap om vad den andra 
partens yrkesroll faktiskt innebär. Detta bekräftas av tidigare forskning (Socialstyrelsen, 1999, 
s. 47) där studien visade att man från vuxenpsykiatrins sida var osäker på hur socialtjänsten 
arbetade. Rollteorin anger hur människors förväntningar och tolkningar skapar ett visst 
agerande som påverkar samspelet med andra. Människan innehar olika positioner i olika 
sociala strukturer och dessa positioner kopplas ihop med en roll och med rollen kommer en 
rad förväntningar (Payne, 1997, s.221-222). Anledningen till att socialsekreterarna och 
kuratorerna har en del förväntningar på varandra kan, enligt rollteorin, förstås genom att med 
respektive yrkesroll följer en rad förväntningar på vad socialsekreterare respektive kurator ska 
uträtta. Problem uppstår när förväntningarna skiljer sig från vad som faktiskt uträttas i 
praktiken. Ett exempel socialsekreterarna i kommun 2 ger är att de upplever det som konstigt 
att en svårt psykiskt sjuk mamma kan promenera ut efter att ha träffat personal inom 
vuxenpsykiatrin, utan att vuxenpsykiatrin har uppmärksammat hennes tillstånd och agerat. 
Socialsekreterarna förväntar sig att med kuratorns yrkeskunskap ska denne kunna upptäcka att 
en person är svårt psykiskt sjuk.  
En annan socialsekreterare menar att vuxenpsykiatrin inte ser klienten/patientens helhet då 
vuxenpsykiatrin bara ser patienten på mottagningen och inte i hemmet. Hon menar att 
klienten/patienten kan ”hålla ihop” och inte visa hur sjuk hon/han egentligen är, i det fyrtio 
minuter långa mötet. Detta överensstämmer med tidigare forskning (Socialstyrelsen, 1999, s. 
67) där det framkommer ett önskemål från socialtjänstens sida att vuxenpsykiatrin borde göra 
hembesök hos klienten/patienten för att på så sätt skapa sig en helhetsbild. Med stöd av 
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rollteorin kan socialsekreterarens svar tolkas som att socialsekreteraren även här har 
förväntningar på vad kuratorns arbete ska/bör innebära. Socialsekreteraren ”tycker” att 
kuratorerna bör arbeta på ett annat sätt än vad de faktiskt gör.  

Analys av anmälningar 
En anledning till att få anmälningar kom från vuxenpsykiatrin till socialtjänsten kan, enligt 
både socialsekreterarna men även en av kuratorerna, ha att göra med ”makten” som 
socialtjänsten har att omhänderta barn. En tolkning av det kan vara, att för kuratorn blir detta 
ett hot gentemot relationen till patienten om hon skulle ”bryta förtroendet” genom att anmäla 
mamman till socialtjänsten och barnet skulle bli omhändertaget. Detta överensstämmer med 
tidigare forskning där man tar upp att vuxenpsykiatrin inte anmäler för att skydda patientens 
och behandlarens relation (Socialstyrelsen, 1999, s.58). Möjligen kan kuratorernas 
resonemang kring varför de inte anmäler vara att hennes uppdrag som kurator är att stödja den 
psykiskt sjuka mamman och är därför mån om en fortsatt god relation med patienten. 
Konsekvensen av detta kan tänkas bli att kuratorn inte riktigt har ett professionellt 
förhållningssätt till sin patient utan relationen kan utifrån uppfattas som en icke-professionell 
relation. Här uppstår en rollkonflikt vilket inträffar när en individs olika roller inte går att 
förena, hon blandar ihop en mer personlig roll med den professionella.  
Socialtjänsten har å sin sida förväntningar på kuratorn, att hon ska anmäla på grund av sin 
yrkesroll som kurator. En intra-rollkonflikt uppstår då socialsekreterarnas uppfattning om 
kuratorns yrkesroll inte överensstämmer med kuratorns uppfattning.  
     Av socialsekreterarnas svar framkom det att en möjlig anledning till att anmälningarna var 
så få, berodde på att kuratorernas perspektiv inte sträcker sig längre än till att se den psykiskt 
sjuka modern. De träffar den psykiskt sjuka modern relativt kort tid på mottagningen och ser 
därför inte hela familjebilden och därför inte hur modern interagerar med övriga 
familjemedlemmar.  Här kan frågan ställas om vad det är som ingår i vuxenpsykiatrins ansvar 
och vad som ingår i deras arbetsuppgifter. Uppsökande verksamhet ingår troligen inte i 
kuratorns arbetsuppgift på samma sätt som det gör inom socialtjänsten. Handlar det kanske 
om att socialsekreterarnas förväntningar på vuxenpsykiatrin formas av vad socialtjänsten 
själva ”tycker” att vuxenpsykiatrin borde göra? Detta kan göra att socialsekreterarna missar 
att se vad som faktiskt ingår i kuratorns yrkesroll och vilka befogenheter hon har.  
    De resultat som presenterats kan tolkas som lite nedslående men icke att förglömma så 
visade vår studie tendenser till att anmälningarna ökat. Ska det då tolkas som positivt att 
anmälningarna ökat? Vi presenterar två olika reflektioner om anmälningarnas ökning. En av 
kuratorerna nämnde att målgruppen psykiskt sjuka mödrar har ökat och det har då lett till att 
även anmälningarna ökat. Detta väljer vi att tolka som icke positivt då det kan innebära en 
större samhällsproblematik i form av fler psykiskt sjuka människor. Vänder vi på 
resonemanget kan vi tolka det mer positivt. Om det är så att de olika huvudmännen har ett 
tydligare och mer omfattande samarbete idag än tidigare, och det har lett till en större 
förståelse för varandras yrkesroll och detta har lett fram till en ökning av anmälningar ser vi 
det som positivt.  
  

Attityder, förväntningar och kritik mot den andra parten 
 
Socialsekreterarna:   
Resultatet visar att socialsekreterarna och kuratorerna har vissa förväntningar på varandras 
yrkesroller men även en viss attityd/kritik gentemot den andra parten. Resultatet visade bland 
annat att en socialsekreterare upplevde det som att initiativet till samarbete låg på 
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socialtjänsten. En analys blir då att socialsekreteraren upplever att en mer ömsesidig 
informationsöverföring skulle kunna innebära ett bättre samarbete.  
    Vidare pekar resultatet på att socialsekreterarna har förväntningar på kuratorernas 
arbetsuppgifter där en mer uppsökande verksamhet borde ingå då socialsekreterarna upplever 
att vuxenpsykiatrin inte ser klienten/patienten ur ett helhetsperspektiv.     
Socialsekreterarna verkar även uppleva en viss nonchalans hos vuxenpsykiatrin då en av 
respondenterna trodde att vuxenpsykiatrin inte ser det som deras sak att söka hjälp hos 
socialtjänsten. Vidare menar socialsekreterarna att vuxenpsykiatrin endast ser 
klienten/patienten under korta sekvenser under exempelvis ett behandlingsmöte på 
mottagningen. En tolkning kan här vara att attityden består av ett ifrågasättande av den andres 
yrkeskompetens.    
      Socialsekreterarna och kuratorerna arbetar i olika organisationer med olika synsätt på 
individen, där vuxenpsykiatrin ser individen utifrån ett medicinskt perspektiv medan 
socialtjänsten ser individen utifrån ett socialt perspektiv. En analys kan här vara att de båda 
organisationernas bakgrund, storlek och uppdrag påverkar våra respondenters upplevelser av 
samarbetet. Vuxenpsykiatrin som tillhör landstinget har en vetenskaplig medicinsk tyngd med 
en tydlig roll och ett tydligt uppdrag. Detta gör att vuxenpsykiatrin av har tradition en starkare 
position i samhället. Socialtjänsten å sin sida är en mindre och ”nyare” organisation med en 
otydligare roll.  På grund av detta innehar de olika sociala positioner och med tillhörande 
roller. Detta innebär i praktiken att de även har olika förväntningar på varandra och på sig 
själva. I och med att förväntningarna vi nämnde ovan inte uppfylls, skapas attityder gentemot 
den andre parten där man i sina uttalanden värderar och ifrågasätter den andres yrkeskunskap.  
 
Kuratorerna: 
Vad det gäller kuratorernas attityder gentemot socialtjänsten kan vi ur resultatet se att 
kuratorn från kommun 1 upplever att socialtjänsten endast kommer med direktiv om vad 
vuxenpsykiatrin ska göra i ett specifikt klient/patientärende. Vid en anmälan upplever 
kuratorn att socialsekreterarna ”ger order” om att kuratorerna ska anmäla och sedan är det 
socialsekreterarna som ”bestämmer” vad som skall göras. Vidare upplever hon att 
socialtjänsten vill ha en formell anmälan då det ger dem rätt att begära in journalkopior. 
Journalkopiorna kan bland annat underlätta socialsekreterarens eventuella utredning rörande 
en psykisk sjuk mammas omsorgsförmåga och hjälper socialtjänsten att fastställa vilka 
insatser som är nödvändiga. Denna ganska skarpa kritik mot socialtjänsten kan vara ett tecken 
på missnöje mot den andra parten. Med ett bättre fungerande samarbete skulle kuratorns 
attityd till socialtjänsten kunna visa sig mer positiv. Om ett samarbete fungerar får man mer 
förståelse för den andras yrkesroll och man ”lär känna” varandra vilket leder till mindre 
negativ kritik mot den andra parten. Då resultatet visar att samarbetet i denna kommun 
uppfattades som bristfälligt skulle kuratorns attityd möjligen kunna förstås utifrån det 
bristande samarbetet. Genom att man inte samarbetar finns det få möjligheter till att kunna 
utforska och förstå ”den andra sidans” kunskap och agerande. När kuratorn svarade på en 
fråga som rörde anmälningar från vuxenpsykiatrin till socialtjänst kunde vi skönja en negativ 
känsla. Kuratorn uttryckte att socialtjänsten är en myndighet som har möjlighet att granska 
den enskildes hela liv och att som myndighet har de makten att frånta ”hennes” klienter deras 
barn. Detta menar hon att vuxenpsykiatrin inte velat vara delaktiga i.  

Analys av könsskillnader  
Resultatet av våra intervjuer visar att inga eller väldigt få psykiskt sjuka pappor är aktuella 
hos respektive huvudman. Detta bekräftas av tidigare forskning där det framkommit att den 
allra största delen av psykisk sjuka föräldrar som har kontakt med socialtjänst och/eller 
vuxenpsykiatri är mödrar (Skerfving, 1998, s. 39; Diaz-Caneja & Johnson, s2004, s.472).   
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   En av våra respondenter tror att anledningen till detta kan vara att män i mindre utsträckning 
söker hjälp, att de ”skäms” mer än kvinnor för att de inte klarar sin föräldraroll. Drar vi här en 
parallell till genusperspektivet där människan har förväntningar på sig att vara ”en riktig 
kvinna eller en riktig man” kan vi göra analysen att papporna i det här fallet inte känner sig 
som ”riktiga män” om de söker hjälp för sin psykiska sjukdom.    
      Resultatet visar att respondenterna tror att man ser olika allvarligt på om det är mamman 
eller pappan som är psykiskt sjuk. Är mamman sjuk sätts mer insatser in för att hjälpa pappan 
medan om det är pappan som är sjuk förväntas mamman klara familj och barn själv. Ses kön 
ur ett social konstruktivistiskt perspektiv menar man att kvinnor och män föds in i olika roller 
och omgivningen har olika förväntningar på de olika rollerna (Barron, 2004, s. 17). 
Anledningen till denna tankegång kan ligga i föreställningen om att könet som en social 
konstruktion där vi föds in i en redan färdigkonstruerad föreställning om hur man som kvinna 
respektive man bör eller får vara. Då det i huvudsak är kvinnor som arbetar inom de 
yrkesroller som vår studie är gjord på och som i sin tur har socialiserats in i rollen som kvinna 
så kunde man anta att det inte skulle finnas föreställningar om att kvinnor klarar sig ”bättre” 
än män när det gäller att ta hand om och sköta hem och barn hos våra respondenter just på 
grund av att de är kvinnor. Istället visar det sig att våra respondenter är representativa för den 
allmänna samhällssynen som menar att en mamma ska/bör klara av att sköta sin familj och 
sina barn trots att maken är sjuk. Är det däremot en sjuk mamma och en frisk pappa behöver 
han mer stöd och hjälp för att klara av att sköta sin familj och sina barn. En reflektion av detta 
är att i de familjer där pappan är psykiskt sjuk finns det risk för att de får mindre stöd från 
samhället vilket innebär att även barnen får mindre stöd.   
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7. Diskussion 
För att vi skulle kunna uppnå syftet och besvara våra frågeställningar har vi intervjuat 
socialsekreterare från socialtjänsten i två kommuner och kuratorer från vuxenpsykiatrin i 
samma kommuner. Vi har analyserat och tolkat resultatet med hjälp av rollteorin, en 
samarbetsmodell och ur ett könsperspektiv.  

 
Det har varit intressant att genomföra studien och höra respondenternas svar på våra frågor. I 
svaren vi fått har vi sett både likheter och skillnader mellan socialsekreterarna och 
kuratorerna. Våra respondenter har tagit upp ett antal försvårande omständigheter till varför 
samarbetet mellan de båda huvudmännen brister. Vi kan förstå att de här omständigheterna 
försvårar ett samarbete men som utomstående tror vi att det finns möjligheter att utveckla 
formen för samarbetet och få det att fungera omständigheterna till trots. Tidigare forskning 
visar att ett väl fungerande samarbete till viss del är avhängigt av den enskilde 
socialsekreteraren/kuratorns engagemang och vilja. Det torde även gälla för våra 
respondenter. Vidare berättar våra respondenter att de saknar direkta riktlinjer eller direktiv 
från organisationerna om hur samarbetet mellan de båda huvudmännen ska se ut, när det 
gäller psykiskt sjuka mödrar och deras barn. Med anledning av detta tror vi att det måste ligga 
mycket på den enskilda att initiera samarbete. Diskussionen kan även föras kring hur stor 
påverkan våra respondenters respektive organisationen har på deras upplevelse av samarbetet. 
Kan det vara så att kuratorernas och socialsekreterarnas syn av samarbetet och vilka attityder 
som råder sinsemellan påverkas av att exempelvis landstinget som organisation har en 
traditionellt starkare position i samhället i jämförelse med socialsekreterarnas något ”svagare” 
organisation?       
     Vad det gäller anmälningarna så finns det mycket som talar för att huruvida 
vuxenpsykiatrin anmälde till socialtjänsten faktiskt inte alltid styrdes av den aktuella lagen det 
vill säga anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Våra respondenters svar visar faktiskt 
att anledningen till hur benägen vuxenpsykiatrin var att anmäla beror bland annat på hur ”bra” 
samarbetet mellan de båda fungerar.  Det faktum att socialtjänsten kan omhänderta barn kan 
vara en orsak till kuratorernas obenägenhet att anmäla, men det påverkas även av kuratorns 
relation till sin patient. Socialtjänsten kan, enligt lag, omhänderta barn som far illa. Denna lag 
skulle man kunna säga blir ett hinder för vuxenpsykiatrins benägenhet att anmäla eftersom 
respondenternas svar visar just att kuratorerna upplever en rädsla att en anmälan skulle 
förstöra relationen mellan dem då en anmälan skulle kunna leda till att patientens barn blir 
omhändertaget. Det paradoxala i resonemanget blir att lagarna som syftar till att hjälpa och 
stödja barn inte alltid fungerar, utan det blir en tvärtom effekt. Alltså socialtjänstens möjlighet 
att omhänderta barn är utformad för barnets bästa och det är även tänkt att 
anmälningsskyldigheten ska skydda barnet och värna om barnets bästa. Vår tanke är således 
att utifrån respondenternas resonemang, motarbetar dessa två lagar varandra.   
        Vi tror att om det fanns ett väl fungerande samarbete mellan de båda huvudmännen och 
att de upplevde att de ”kände” den andra parten skulle inte anmälningsfrågan bli så laddad 
som vi faktiskt upplevde att den var.  Vi menar att det borde vara så att de kan ha en dialog 
och diskutera med varandra utan att socialtjänsten nästan kräver en anmälan från 
vuxenpsykiatrin. Vi kan här spekulera att vuxenpsykiatrin då väljer att inte kontakta 
socialtjänsten alls för att slippa anmäla sin patient. Vidare tolkar vi att det handlar om en 
attityd där själva huvuduppgiften hamnar i skymundan för någon slags outtalad maktkamp om 
vem av huvudmännen som har rätt att ställa krav på den andra parten.  
       I materialet kan man se att respondenternas föreställningar om synen på arbetet med 
psykiskt sjuka mödrar respektive fäder fortfarande är präglade typiska könsroller Vi tycker 
det är anmärkningsvärt att det fortfarande år 2007 finns ett sådant ”tänk” inom oss. Vi vill inte 
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på något sätt anklaga våra respondenter för att vara fast i det traditionella könsrollstänkandet 
utan det är mer kritik mot samhället i stort. Våra föreställningar om könsroller verkar sitta 
djupt rotat i de allra flesta av oss trots att många försöker tänka genusmedvetet.    

Metodens för- och nackdelar  
Med vår valda metod ville vi uppnå en ökad förståelse för ämnet för vår C-uppsats. Vi har 
kunnat skapa oss en bild och en känsla av respondenternas upplevelser på ett annat sätt än vid 
en kvantitativ studie. Av en kvalitativ C-uppsats finns det små möjligheter att dra några 
generella slutsatser då undersökningen görs på relativt små och icke-slumpmässiga urval. Vi 
intervjuade endast fem respondenter och även om det inte går att generalisera resultatet så kan 
vi lära oss något av våra respondenters erfarenheter och syn på samarbete. Det ger oss ett 
exempel på hur det kan se ut i ”verkligheten”.  

Förslag till fortsatt forskning 
Vår intention från början var att intervjua psykiskt sjuka mödrar om deras upplevelser av hur 
sjukdomen påverkar deras föräldraskap. Studien skulle genomföras på ett sjukhus i 
Stockholm. För att studien skulle kunna genomföras var ett etiskt råd tvunget att godkänna 
den och detta skulle ta för lång tid för att vi skulle kunna hålla oss inom det anvisade antalet 
veckor vi hade på oss att skriva uppsatsen. Vi tycker fortfarande att det vore intressant att höra 
från kvinnorna själva, vad de känner och hur de upplever hur arbetet omkring dem fungerar. 
Vi menar att det är lite synd att kvinnorna själva inte ”får komma till tals”. Vi tror att genom 
att höra vad kvinnorna själva tycker, skulle kvinnornas utsagor kunna ge en annan dimension 
av hur samarbetet skulle kunna utvecklas. Vidare skulle det vara intressant att få se forskning 
inom detta område men med ett genomgående genusperspektiv, då våra respondenter uppgav 
att målgruppen psykiskt sjuka mödrar ökar. Kanske skulle lite mer forskning om detta kunna 
undvika eventuella ökningar inom denna målgrupp.  
 Det skulle, enligt oss, också vara intressant att se hur det ser ut på ett mer organisatoriskt 
plan. Vad säger respektive organisation om samarbetet huvudmännen emellan?  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Presentation av arbetet och etik 
 
Inledande frågor 
Allmän bakgrund (ålder, utbildning, hur länge de arbetat inom socialt arbete) 
 
Hur länge har du arbetat med målgruppen (psykiskt sjuka mödrar eller barn till psykiskt 
sjuka) och under vilka former (ex yrkesroll etc.)? 
 
Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 
 
Organisationen 
Kan du kort berätta hur organisationen du arbetar inom är uppbyggd? 
 
Hur stor är målgruppen?  
 
Hur arbetar organisationen med just denna målgrupp? (direktiv, utvecklande, utbildning etc.) 
 
Hur ser ditt arbete ut idag med målgruppen till skillnad från tidigare?  
 
 
Samarbete 
Kan du berätta om hur samarbetet ser ut mellan vuxenpsykiatrin och socialtjänsten kring 
målgruppen mödrar med psykisk sjukdom och deras barn? 
 
I en rapport från Socialstyrelsen från 1999 framkom det att inga eller få anmälningar inkom 
från vuxenpsykiatrin till socialtjänst när det gäller barn till psykiskt sjuka mödrar. Kan du 
berätta om dina reflektioner kring detta? 
 
Hur ser det ut med anmälningar idag i jämförelse med 1999 alt. när du började arbeta här? 
(se frågan ovan)  
 
Hur ser du på utvecklingen när det gäller samarbetet mellan vuxenpsykiatrin och socialtjänst? 

 
Vad har det fått för betydelse för kvinnorna respektive barnen? (i praktiken). 
 
Genusområde 
Hur ser fördelningen ut i organisationen vad det gäller kvinnor och män? (personal och 
chefer) 
 
Hur ser könsfördelningen ut mellan föräldrar med psykisk sjukdom? 
 
Ser du några skillnader i arbetet med män respektive kvinnor? (tid, stöd etc.) 
 
Forskningen visar att den allra största delen av psykiskt sjuka föräldrar är ensamstående 
mödrar. Har du någon tanke om orsaken till detta? 
   
Har ni något annat att tillägga som kan vara viktigt för oss att känna till? 
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Bilaga 2 Introduktionsbrev 
 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter, Annelie Erlandsson och Anette Millde, som läser vår sista termin på 
socionomlinjen på Socialhögskolan, Stockholms universitet. Vi skriver nu vår C-uppsats och 
det är av den anledningen du/ni får denna information. C-uppsatsen skrivs under 10 veckor 
och vi som studenter får själva välja vilket ämne vi vill skriva om. 
 
Vårt valda uppsatsämne är att undersöka samarbetet mellan vuxenpsykiatrin och 
socialtjänsten när det gäller psykiskt sjuka mödrar och deras barn. Tidigare forskning som vi 
tagit del av visar på brister i samarbetet. Vi vill med undersökningen titta på hur samarbetet 
ser ut idag.    
Undersökningen kommer att genomföras genom enskilda intervjuer med tre personer 
verksamma inom vuxenpsykiatrin samt tre personer från socialtjänsten.  Intervjuerna kommer 
att spelas in på band för att sedan bearbetas. Vi räknar med att intervjuerna kommer att ta från 
45 min till 60 min.  
 
Vi kommer att under hela undersökningen ta hänsyn till etiska aspekter. Intervjuerna kommer 
självklart att vara helt frivilliga och du kan när som helst avbryta intervjun. För att bevara 
anonymiteten så långt det är möjligt kommer vi att använda fingerade namn på våra 
intervjupersoner. Vi kommer även att undvika att skriva i vilka kommuner studien genomförs 
i, för att ytterligare försäkra oss om att ingen känner sig utpekad. Vi kommer också att förvara 
materialet oåtkomligt för obehöriga.  
 
Har du/ni några frågor är du/ni välkommen att kontakta oss! 
 
Tack på förhand! 
 
Annelie Erlandsson  Anette Millde 
XXXXXX                        XXXXXX 
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