
  
 
Ersta Sköndal Bräcke högskola  

Institutionen för socialvetenskap  

Socionomprogrammet 210 HP  

 

 

 

 

En enkätstudie om vårdnadshavares upplevelse av återgivning av 

dess barns neuropsykiatriska diagnos på BUP i Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Jansson 

Socialt arbete och kunskapsutveckling 

SOC63, HT 19 

Kandidatuppsats 

Handledare: Anders Kassman 

Examinator: Johan Vamstad 



 2 

Sammanfattning 

Det blir allt vanligare med barnpsykologiska utredningar, och en viktig del av utredningsprocessen är 

återgivningen. Vid återgivningen delges vårdnadshavare resultatet av utredningen. Syftet med denna 

studie är att undersöka vårdnadshavares upplevelse av återgivningen av deras barns NPF-diagnos. De 

två frågeställningarna använts för uppsatsen är; Vilka utvecklingsmöjligheter av återgivningar finns 

det för psykologerna på BUP Stockholm enligt vårdnadshavare? och Vilka är styrkorna och 

svagheterna med återgivningen på BUP Stockholm enligt vårdnadshavare? Uppsatsen har en 

kvantitativ ansats som utgått ifrån enkätundersökning med 31 stycken respondenter. Studien har en 

teoretisk utgångspunkt ifrån alliansteori, kommunikationsteori och kristeori, dessa teorier har även 

funnits som grund för analysen och diskussionen. Studiens resultat visar på att vårdnadshavare i stort 

är tillfreds med återgivningen på BUP Stockholm. Trots det finns det delar av resultatet som visar på 

utvecklingsmöjligheter. Bland annat att vårdnadshavare får tillgång till det skrivna materialet ifrån 

diagnosutredningen, även att det skulle kunna vara en fördel att arbeta fram en återgivnings-mall som 

skulle kunna vara ett hjälpmedel för nya psykologer på BUP. Även att efter- eller i kombination med 

återgivningen kunna vägleda vårdnadshavare med råd om vart de ska vända sig för att erhålla rätt stöd 

för deras barn, där lyfts socionomens roll som en tänkbar profession att kunna bidra med rätt kunskap.  

 

 

 

Nyckelord: Psykologisk utredning av barn, återgivning, vårdnadshavare, BUP 
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Abstract 

A survey about parents experiances of their child’s psychological assessment 

from BUP in Stockholm 

Psychological assessments of children have become increasingly common. One important part of the 

psychological assessments is the feedback, when the result is communicated to the parents. The aim of 

this study is to look into how parents’ experience the assessment feedback. The two questions used for 

the essay are; “What possible development of the assessment feedback meeting are there for the 

psychologists at BUP Stockholm according to the parents?” And “what strengths and weaknesses of is 

there of the assessment feedback meeting at BUP Stockholm according to the parents?”. The thesis 

has a quantitative approach that was based on a survey with 31 respondents. The study has the 

theoretical starting point from the alliance theory, the communication theory and the crisis theory. 

These theories have also been used as a base for the analysis and the discussion. The study’s result 

show that parents generally are satisfied with the assessment feedback meeting at BUP Stockholm. 

Nevertheless, there are parts of the result that shows opportunities for development. For example, it 

might be a good thing if the parents had access to the written material from the diagnostic process, it 

could also be an advantage to work out template for the assessment feedback meeting to help new 

psychologist at BUP. I could also be a helpful if staff, such as social workers, could help the parents 

with guidance and advice on where to reach out to for the best possible help for their child. 

 

 

 

Keywords: Psychological assessment of children, assessment feedback, parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Tack! 

 

Jag vill först och främst tacka de vårdnadshavare som deltagit i studien, utan er hade den här studien 

aldrig varit möjligt.  

 Jag skulle också vilja rikta min tacksamhet till BUP Farsta och BUP Solna som var de enheter som 

ville delta i studien. Enhetscheferna och dess personal har sett relevansen av min studie och har haft en 

god kontakt och samarbete med mig, än en gång tack!  

 Jag skulle också vilja rikta ett tack till min handledare Anders Kassman. Tack för alla goda tips och 

för den vägledning jag fått under processen för denna uppsats.  

 

 

Anna Jansson 

Stockholm, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Innehållsförteckning 

Inledning ..................................................................................................................................................................................7 

Bakgrund ..................................................................................................................................................................................7 

Problemformulering ............................................................................................................................................................................... 9 

Syfte................................................................................................................................................................................................................ 9 

Forskningsfråga ....................................................................................................................................................................................... 9 

Centrala begrepp ..................................................................................................................................................................................... 9 

Förförståelse ........................................................................................................................................................................................... 10 

Diagnosutredning ................................................................................................................................................................................. 11 

Återgivning .............................................................................................................................................................................................. 12 

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP .............................................................................................................................................. 13 

Relevansen för socialt arbete ........................................................................................................................................................... 14 

Teori ........................................................................................................................................................................................ 15 

Alliansteori............................................................................................................................................................................................... 15 

Kommunikationsteori ......................................................................................................................................................................... 16 

Kristeori .................................................................................................................................................................................................... 17 

Sammanfattning av teorier .............................................................................................................................................................. 18 

Kunskapsöversikt .............................................................................................................................................................. 20 

Litteratursökning .................................................................................................................................................................................. 20 

Tidigare forskning ................................................................................................................................................................................ 20 

Metod ...................................................................................................................................................................................... 24 

Forskningsansats .................................................................................................................................................................................. 24 

Urval ........................................................................................................................................................................................................... 24 

Avgränsningar och justeringar ....................................................................................................................................................... 25 

Insamling av empirin .......................................................................................................................................................................... 25 

Bearbetande av data ........................................................................................................................................................................... 26 

Utformandet av enkät ......................................................................................................................................................................... 26 

Kontakten med BUP ............................................................................................................................................................................. 27 

Forskningsetiskt överväganden ...................................................................................................................................................... 28 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet .............................................................................................................................. 29 

Metodkritik .............................................................................................................................................................................................. 30 

Resultat .................................................................................................................................................................................. 31 

Presentation av respondenterna ............................................................................................................................................ 31 
Generellt resultat och resultat av bakgrundsfrågor ...................................................................................................... 31 
Personalen ......................................................................................................................................................................................... 32 
Budskapet .......................................................................................................................................................................................... 33 
Upplevelsen ....................................................................................................................................................................................... 35 

Analys ..................................................................................................................................................................................... 37 



 6 

Generell analys ................................................................................................................................................................................ 37 
Personalen ......................................................................................................................................................................................... 38 
Budskapet .......................................................................................................................................................................................... 39 
Upplevelsen ....................................................................................................................................................................................... 40 

Diskussion............................................................................................................................................................................. 41 

Slutsats ................................................................................................................................................................................... 42 

Vidare forskning .................................................................................................................................................................................... 43 

Referenslista ........................................................................................................................................................................ 45 

Bilagor .................................................................................................................................................................................... 48 

Bilaga 1 – Enkäten till vårdnadshavare ..................................................................................................................................... 48 

Bilaga 2 – Första mejl, förfrågan, till BUP-enheterna .......................................................................................................... 52 

Bilaga 3 – Ytterligare mejl till BUP-enheterna ........................................................................................................................ 53 

Bilaga 4 – Information till BUP-personal ................................................................................................................................... 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Inledning 

För att förstå relevansen av ämnet psykisk ohälsa bör en förstå att det kan klassas som vår tids största 

folkhälsoproblem. Det är ett utbrett problem som med stor sannolikhet varje människa i Sverige har 

haft- eller kommer att ha erfarenhet av någon gång under sitt liv, antingen genom närstående eller 

personliga erfarenheter. Många människor i vårt samhälle har även på något vis någon gång kommit i 

kontakt med psykiatrisk vård. Trots detta finns en okunskap om ämnet, många människor har 

fördomar och är rädda för vad psykiska ohälsa innebär. Denna okunskap kostar det svenska samhället 

varje dag stora summor pengar (NSPH, 2016).  

Intresseorganisationen Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 

beräknar att kostnaden för psykisk ohälsa i det svenska samhället sträcker sig över 70 miljarder kronor 

varje år (OECD, 2013). De senaste tio åren har psykisk ohälsa bland barn i åldern 10–17 år ökat med 

hundra procent (Socialstyrelsen, 2017) De senaste tio åren har även antalet diagnoserade 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF-diagnoser, ökat bland barn i Sverige. Det kan till stora 

delar bero på en ökad medvetenhet om NPF-diagnoser. Utifrån Socialstyrelsens patientregister från år 

2017 fanns det ungefär 86 000 personer som hade minst en vårdkontakt med huvuddiagnos ADHD, 

därav beräknas omkring 34 000 av dessa vara barn. Av de ungefär 30 000 som hade minst en 

vårdkontakt med huvuddiagnos inom autismspektrumtillstånd fanns det omkring 12 000 barn. 

Socialstyrelsen bedömer att om dessa barn ska kunna uppnå jämlik vård, behövs det utarbetas nya 

insatser (Socialstyrelsen, 2019). BRIS uppger att psykisk ohälsa är det vanligaste ämnet när ett barn 

kontaktar dem. I sin rapport anger BRIS att mellan 2016–2018 har de haft kontakt med 28 000 barn 

som sökt hjälp hos dem på grund av psykisk ohälsa. De kan se ett samband i samtalen med dessa barn 

gällande svårigheten för dem att få hjälp och bli hörda. BRIS gör antagandet att risken för långgående 

konsekvenser för barnens liv och deras hälsa är högre, och vårdbehovet är större (BRIS, 2018).  

Ämnet NPF-diagnoser och svårigheterna som dessa människor handskas med har fått ett större 

utrymme i dagens mediesverige. Med personligheter som överläkare och barnpsykiater Svenny Kopp 

som lyfter problematiken med okunskapen hos behandlare för flickor inom autismspektrumet 

(Sverigesradio, 2010). TV4 uppmärksammade ”hemmasittare”, barn som inte går iväg till skolan, i 

programmet Kalla fakta som sändes i december 2018, och även bidrog till en ökad diskussion om vad 

de valde att kalla ”de osynliga barnen” (TV4, 2018). Miljökämpen Greta Thunberg har synts i svenska 

och internationella medier, och i det engagemang som hon förespråkar har hon även varit öppen med 

sin Aspbergers diagnos (Habiliteringen, 2017).  

Bakgrund 

Psykisk ohälsa kan ofta leda till sjukfrånvaro, och är en ledande faktor till att personer i arbetsålder 

står utanför arbetsmarknaden (NSPH, 2016). I dagsläget finns ingen erkänd definition av vad psykisk 

ohälsa är, varken medicinskt eller juridiskt, detta bidrar självfallet till svårigheter för samhället att 

kunna förstå sig på området. Även gränsdragningen mellan psykisk ohälsa och psykisk 
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funktionsnedsättning är diffus och kan bidra till viss förvirring (FORTE, 2015). I debatten om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innefattar det ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

så som ADHD, ADD, Aspbergers syndrom, autismtillstånd, bi-polaritet och schizofreni (NSPH, 

2016).  

 Att det finns brister inom vården i Sverige är ingen hemlighet, och så även gällande barn och unga 

med psykisk ohälsa. De unga människorna i Sverige, under 18 år, mår allt sämre med en ökning av 

bland annat utåtagerande pojkar och flickor som självskadar. En granskning som Socialstyrelsen gjort 

visar på att det står oklart vem som bär huvudansvaret gällande behandlingsinsatserna för dessa barn i 

ålder 6–18 år med psykisk ohälsa. Bristfällighet i fördelningen av uppdraget om hur vården för dessa 

barn ska se ut har lett till en oklarhet i ansvarsfördelningen, vilket i sin tur har lett till att ingen har 

tagit det direkta ansvaret. Det har även synts tydliga problem när det kommer till vården för de 

ungdomar som är på gränsen mellan barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och vuxenpsykiatrin. 

Problem som verksamheterna själva tar upp är bristen på tid och personal för att vårda alla de som är i 

behov av hjälpen. Barn och ungdomspsykiatrins köer är ett problem, men också något som visar på en 

tillstramad budget och brist på personal. De unga är omyndiga och behöver vårdnadshavares 

involvering och/eller godkännande att få hjälp inom BUP kan i sin tur vara ett problem 

(Socialstyrelsen, 2010). Andelen barn som var i kontakt med BRIS angående samhällets stödinsatser 

ökade mellan 2016–2018. Bland annat såg de en ökning med 38 procent för samtal som handlade om 

BUP och 89 procent ökning samtal gällande elevhälsa. BRIS uppger även att tillgången till stöd kan 

bero på vart i Sverige barnet bor (BRIS, 2018). 

 Kostnaderna för samhället för barn med NPF-diagnoser om de inte får rätt hjälp och insatser är 

markant högre än om barnet fått rätt stöd och i tidigt stadie. För till exempel ett barn med allvarlig 

ADHD kan kostnaden vara 4 miljoner högre än de 3,5 miljoner kronor som varje barn kostar samhället 

under uppväxten. Tidiga stöd och insatser kan istället resultera i en kostnad på 2 miljoner kronor 

utöver det ”vanliga” beloppet. Sett till ett längre perspektiv gynnar tidiga insatser den framtida 

ekonomiska kostnaden, om ett barn får hjälp och stöd tidigt ökar möjligheten för barnet att vid vuxen 

ålder vara inkluderad på arbetsmarknaden. Det i sin tur gör att ett barn med den problematiken bidrar 

till samhället i vuxen ålder, istället för att vara sjukskriven och därmed kosta samhället ytterligare 

kronor (Socialstyrelsen, 2013).  

  BUP har rapporterat att det är svårare att rekrytera och bemanna enheterna. Att det finns en 

lönemässig konkurrens både internt och externt. De beskriver även att detta bidrar till att väntetiderna 

ökar och tillgängligheten likaså, detta som vissa effekter av många lediga tjänster. Vissa enheter 

uppger även att det är svårt att klara av vårdgarantin (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Det 

har i dag blivit allt mer viktigt att ställa en diagnos, vilket i sig fungerar som en utgångspunkt för 

vidare behandling. I och med det har det lett till att utredningar av barn fått en central roll (Smedler & 

Tideman, 2009). 
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Problemformulering 

Med en ökning i Sverige de senaste åren av utredningar- och ställda NPF-diagnoser hos barn anser jag 

att all forskning för att öka förståelse av fenomenet är gynnsamma för samhället. Med ett samhälle i 

ständig förändring och en sjukvård under utveckling anser jag att ett visst fokus bör finnas hos barn, 

och med en ökning av psykisk ohälsa behövs mer kunskap inom ämnet. Tidigare har mycket forskning 

handlat om barnet, dock finns det begränsningar av kunskap om vårdnadshavares upplevelse av 

situationen. Ett barn är beroende av en eller fler vårdnadshavare, och för barn med viss psykiatrisk 

problematik är nätverket oftast av ännu större betydelse. Studien ämnar undersöka vårdnadshavares 

upplevelse i en specifik del av diagnosprocessen, återgivningen. Detta moment finns till för att utbilda 

vårdnadshavare i barnets NPF-diagnos, för dem att få en kunskap om barnets starka och mindre starka 

egenskaper.  

Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur vårdnadshavare upplever återgivningen av en NPF-

diagnosutredning av sitt barn.  

Forskningsfråga 

- Vilka utvecklingsmöjligheter av återgivningar finns det för psykologerna på BUP Stockholm enligt 

vårdnadshavare? 

 

- Vilka är styrkorna och svagheterna med återgivningen på BUP Stockholm enligt vårdnadshavare? 

Centrala begrepp  

För mig som uppsatsförfattare anser jag att det är viktigt att tydliggöra vissa begrepp som jag använder 

mig av i föreliggande uppsats. Jag har valt att använda mig av återgivning som ord för det möte som 

BUP-personalen har tillsammans med vårdnadshavare efter en diagnosutredning av ett barn. Jag har 

valt att använda mig av ordet återgivningar för att det är ordet personalen på BUP-enheterna 

benämner dessa möten med. Jag har i efterkommande kapitlet beskrivit processen för en 

diagnosutredning och även tydliggjort hur en återgivning oftast går till på BUP i Stockholm.  

Jag använder mig även i uppsatsen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som ett 

samlat ord för de underliggande diagnoser och tillstånden. Dessa tillstånd har att göra med en persons 

kognitiva förmåga, det vill säga hur en person tar in och bearbetar information. De vanligaste NPF-

diagnoserna är diagnoser inom autismspektrumet (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) och Attention Deficit Disorder (ADD). Jag har i föreliggande uppsats inte valt att gå närmre 
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in på specifika diagnoser eller tillstånd då det inte är relevant för mitt syfte och frågeställning. Jag har i 

och med den bristfälliga information som finns om vårdnadshavares upplevelse om återgivningen valt 

att se till NPF-diagnosutredningar som helhet och inte delat upp dem efter diagnos eller tillstånd.  

I den här uppsatsen har jag valt att använda mig av ord som barn och patienter. Barn för att 

tydliggöra att det syftar till de minderåriga, det vill säga barn mellan 0-18 år. För att ha en kontinuitet 

uppsatsen igenom har jag valt att inte blanda in benämningar som till exempel tonåring, småbarn och 

unga. Gällande patienter är det även ordet som BUP-personal använder sig av. Därav har jag valt att 

använda mig av det enhetligt genom uppsatsen.  

Jag har även valt att tilltala föräldrarna som vårdnadshavare. Det har jag gjort mig av för att inte 

separera på biologiska- och ickebiologiska föräldrar. Det skulle kunna innefatta till exempel 

adoptivföräldrar eller styvföräldrar, dessa föräldrars åsikter är av samma relevans och inkluderas i mitt 

syfte och frågeställningar.  

Förförståelse 

Thurén (2007) skriver att sinnena inte är det enda som göra att vi uppfattar verkligheten på så vis vi 

gör, utan att varje person har en stor dos tolkningar. Han menar även att förförståelsen ger form på var 

enskild persons sätt att se på verkligheten. 

Utifrån det anser jag det viktigt att berätta den förförståelse jag besitter innan genomförandet av 

den här uppsatsen. Genom denna redogörelse gör jag det möjligt för läsaren att tolka till vilken 

utsträckning min förförståelse har påverkat studien. Jag anser att en transparens för uppsatsen är av 

stor vikt.  

 Jag arbetar som kontaktperson, och har genom mitt arbete haft arbetsuppdrag med barn som har 

haft NPF-diagnoser. Dock har mitt arbete som kontaktperson främst haft ett fokus på att arbeta som 

stöd för tjejer som har varit utåtagerande och inte kommit överens med sin/sina vårdnadshavare. Det i 

sig kan ha inneburit att jag sett vilken påverkan en bristfällig relation till vårdnadshavare kan ha för ett 

barn.  

 Jag gjorde under höstterminen 2018 min verksamhetsförlagda utbildning hos BUP Solna, det var 

under den tiden frågorna om återgivningar växte fram. Jag fick vid min verksamhetsförlagda 

utbildningstid på BUP vara med och observera flertalet av min handledares samtal, både med barn och 

med vårdnadshavare, där fick jag se båda sidor av en upplevelse och även hur de kan skilja sig åt. Jag 

fick även möjligheten att hålla i egna samtal med vårdnadshavare, bestående av att jag samlade in 

information från vårdnadshavare utifrån en mall som min handledare instruerat mig i. Jag deltog vid 

en återgivning med en mentor ifrån en skola, men hade inte möjligheten att delta vid en återgivning 

med vårdnadshavare. Jag deltog, observerade, även under min tid på BUP en utbildning för 

vårdnadshavare, KOMET. Det är en utbildning som BUP anordnar för att guida och utbilda 
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vårdnadshavare i hur de på bästa sätt ska kunna bemöta och förhålla sig till sina barn och dess 

svårigheter.  

 I mitt privatliv har jag ett antal vänner som har NPF-diagnoser, majoriteten av dem har 

diagnostiserats i vuxen ålder. Många av dem har beskrivit betydelsen och stödfunktionen av deras 

vårdnadshavare. Jag har även vänner som har barn med NPF-diagnoser, och har inom dessa relationer 

sett en stor lättnad när en diagnos ställts. De anser att de först då som de har fått den hjälp som behövts 

för deras barn ifrån skola och andra statliga verksamheter.  

Diagnosutredning 

Smedler och Tideman (2009) skriver att utförandet av en utredning av ett barn i Sverige har som mål 

att få en tydligare bild av ett barns beteende och hur de fungerar psykiskt. Syftet med utredningen är 

att kunna föreslå fungerande åtgärder efter utredningen, till exempel psykoterapi eller farmakologisk 

behandling. Utredningen utförs oftast på initiativ från vårdnadshavare, skolan, förskola eller 

vårdcentral. Vårdnadshavare är juridiskt ansvariga för barnet, och har därmed rätten och skyldigheten 

att ta besluten gällande sitt barn, det innebär att vårdnadshavares medverkan i utredningen är en 

förutsättning för att barnet ska kunna utredas. 

Det finns inget specifikt test som kan säga om barnet har en diagnos eller inte, utan för att komma 

fram till en diagnos behövs en utredning av flera träffar med samtal och tester. Under utredningen får 

barnet och vårdnadshavare träffa utredningsteamet vid flera tillfällen. Utredningen innefattar oftast 

fyra till sex träffar, och var träff omfattar ungefär en timma. Vid det första besöket träffar barnet och 

vårdnadshavare hela- eller delar av teamet som ska utföra utredning. Vid den träffen går personalen 

igenom hur hela utredningen kommer att genomföras, vilka som kommer att utföra utredningen och 

när träffarna kommer att ske. Vid första träffen samtalar de närvarande om hur barnet fungerar i 

skolan och hemma. Personalen frågar barnet hur hen mår och vad barnet själv anser är svårt och vad 

hen behöver hjälp med. Barnet träffar psykologen enskilt flertalet gånger för samtal och utförandet av 

olika tester. Psykologens uppgift är att ta reda på så mycket som möjligt om barnet, vad barnet 

upplever problematiskt men även vad barnet anser vara enkelt i dess vardag. Barnet får även lösa 

uppgifter, vilka uppgifter det handlar om skiljer sig från barn till barn eftersom alla barn är olika och 

söker hjälp för olika problemområden. Testerna kan till exempel handla om att para ihop olika bilder 

eller bygga saker med klossar. Psykologen informerar även vad för test eller moment som kommer ske 

kommande träff (BUP, 2018; attention.se).   

 Vårdnadshavare träffar även utredningsteamet och för att beskriva barnets utveckling ifrån nyfödd 

till dagsläget. De kommer att berätta om vilka lekar barnet har lekt, vilka intressen barnet haft och hur 

förskolan och skolan har fungerat. Psykologen behöver denna bakgrundsinformation för att förstå hur 

svårigheterna ter sig, hur länge svårigheterna funnits och hur de har påverkat barnet (BUP, 2018; 

attention.se). 
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Barnet kommer även med vårdnadshavare träffa en läkare vid ett eller två tillfällen. Läkaren samlar 

in information om barnets sjukdomshistoria, eller om barnet mått dåligt på något annat sätt. Läkaren 

behöver se om en kan utesluta viss problematik på grund av somatisk sjukdom, eller om det är mer 

troligt att det är på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (BUP, 2018; attention.se).    

 När alla träffar är avklarade arbetar teamet på för att ”rätta testerna” och för att sedan samlas för 

en diagnosdiskussion. Då träffas teamet och diskuterar vad som var och en av teamet har kommit fram 

till för resultat, även om det är aktuellt att ställa en diagnos eller inte. Då teamet har summerat och 

kommit fram till om barnet har diagnos eller inte kallas vårdnadshavare till återgivning på BUP. En 

utredning görs för att underlätta för barnet och dess familj, för att förstå vad barnet har svårt för i 

vardagen men även dess styrkor, för att barnet ska kunna ha bästa förutsättningarna för att lyckas 

 (BUP, 2018; attention.se).   

Återgivning 

Återgivningen riktad till vårdnadshavare kan även involvera andra vuxna som har en vårdnadshavar-

lik roll till barnet, till exempel styvpappa eller styvmamma. Ibland är barnet närvarande på 

återgivningen men ibland inte, detta kan bero på till exempel ålder eller problematik (Smedler & 

Tideman, 2009).  

Återgivningen går ut på att psykologen berättar vad utredningsteamet har kommit fram till av de 

samtal och tester som genomförts. Ibland ställs en diagnos, det vill säga att funktionsnedsättningen 

som barnet har får ett namn. Det är också ganska vanligt att det kan ställas fler än en diagnos, men i 

många fall även att ingen diagnos ställs. Även om ingen diagnos ställs diskuterar familjen och 

psykologen vilka svårigheter barnet har och vad det finns för hjälp att få ifrån BUP eller andra 

myndigheter (BUP, 2018; attention.se).  

Efter återgivningen med vårdnadshavare hålls oftast en återgivning med barnets skola, detta för att 

öka möjligheterna för barnet att göra så bra ifrån sig som möjligt i skolan. Vid återgivningen med 

skolan kan även vårdnadshavare och ibland barnet närvara för att alla tillsammans kan behöva 

diskutera vilken hjälp som går att få, och vilka anpassningar skolan kan göra för barnet (Smedler & 

Tideman, 2009).  

Att vårdnadshavare förstår syftet med utredningen och är medvetna om hur de kan använda sig av 

resultatet är en förutsättning för att tiden efter återgivningen ska vara framgångsrik. Därav är det av 

stor vikt att personalen lyckas förmedla informationen till vårdnadshavarna. Hur mottagandet av 

återgivningen är handlar till stor del om hur personalen kan förmedla det utredningen kommit fram 

till. Därför är det viktigt att personalen anpassar varje återgivning till de som närvarar vid mötet, oftast 

kan personalen knyta samman det de kommit fram till med vardagssituationer som de samtalat om. 

Det är även av betydelse att det finns tillräckligt med tid avsatt för återgivningen, och att det finns 

utrymme för frågor som vårdnadshavarna vill få svar på. Vårdnadshavarna bör även få en tydlig bild 
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av till exempel kommande behandlingsinsatser och kunskap om de kommande stegen. En trygghet 

ifrån personalen är önskvärt då det oftast förmedlar en trygghet och ett lugn tillbaka till 

vårdnadshavare (Smedler & Tideman, 2009).  

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP 

BUP Stockholm har idag ungefär 1 000 anställda och möter omkring 22 000 barn och familjer. Idag 

klacifiseras BUP som specialiserad psykiatrivård för barn. Dess patienter är barn från 0 till 18 år 

gamla, den dagen de fyller 18 år förflyttas de till vuxenpsykiatri om behovet kvarstår hos patienten. 

BUP arbetar även till viss del med vårdnadshavare och övrig familj kring ett barn. De erbjuder olika 

typer av behandling så som rådgivande samtal, familjeterapi, individuell terapi, olika 

gruppbehandlingar, medicinering och behandlingsformer där beteendeträning ingår. De arbetar även 

med familjer som har spädbarn med svåra anknytningsproblem. BUP Stockholms öppenvård består av 

13 lokala mottagningar, samt 4 mellanvårdsmottagningar som finns där för att hjälpa de lokala 

mottagningarna när det kan krävas mer intensiv behandling. Mellanvården skiljer sig från de lokala 

BUP-mottagningarna då de oftast arbetar med barnet och familjen i hemmet, eller andra miljöer som 

kan finnas behov för. Det kan till exempel röra sig om ett barn som inte går till skolan, så kallad 

hemmasittare, de barnen kan vara i behov att arbeta med ifrån hemmet då de i många fall inte tar sig 

till mottagningen och oftast i behov av intensivare vård. Inom BUP Stockholm finns även 

heldygnsvård, ett stöd som finns då de lokala enheterna är stängda. Det kan röra sig om ett barn som 

utfört eller tänker utföra ett suicidförsök (BUP, 2017; BUP, 2014).  

Den organisation som idag är BUP Stockholm startade för nästan hundra år sedan. På den tiden 

rörde sig tankarna om att en grupp läkare och pedagoger ville förstå barn och varför de mådde dåligt, 

och utifrån det kunna hjälpa barnen. Omkring 1920-talet startade de barnpsykiatriska 

rådgivningsbyråer, därefter utvecklades verksamheten till två parallella spår. Den ena var en del av 

vården på sjukhusen i länet (BUP) och den andra var den psykiska barn- och ungdomsvården (PBU) 

som arbetade som en rådgivningsbyrå inom Stockholm. Dessa enheter växte och på 1970-talet var de 

en del av landstingets omsorgsnämnd, de växte så att det senare fanns en i varje kommun. Sedan år 

2000 slogs BUP och PBU ihop, med syftet att underlätta för patienter så att de skulle kunna få stöd i 

öppenvården likväl som kliniskansluten vård vid behov. Nästa stora förändring utfördes år 2005, då 

genom en stor omorganisation som gjorde att den kliniska vården samlades till BUP-kliniken vid 

Södersjukhuset och alla de lokala öppenvårdsmottagningarna slogs ihop till större och färre enheter. 

Syftet med omorganisationen var att varje enhet skulle vara så pass stor att den skulle kunna erbjuda 

specialicerad vård. Det är även under denna omorganisation som mellanvårdsenheterna byggdes upp 

för att förstärka öppenvårdsmottagningarna vid ett behov som de inte kunde fylla (BUP, 2017; BUP, 

2014).  
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 På BUP Stockholms öppenvårdsmottagningar arbetar det psykologer, socionomer, läkare, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och specialpedagoger. Det bör även tilläggas att många anställda inom 

BUP är utbildade inom psykoterapi samt andra tilläggsutbildningar som kan gynna arbetet med barnen 

och deras vårdnadshavare (BUP, 2017; BUP, 2014). 

Relevansen för socialt arbete 

Diagnoser utgör en större del av samhället idag än det tidigare gjort, ser jag relevansen av en 

medvetenhet hos socialarbetaren som mer frekvent kommer att komma i kontakt med barn med NPF-

diagnoser och även deras vårdnadshavare. Det gäller absolut psykiatrin men även exempelvis personal 

inom vården, habiliteringen, skola med flera. Att få en förståelse av processen som en vårdnadshavare 

går igenom vid en återgivning, och den upplevelse de har.  

 Oscarsson (2009) tar upp vikten av att en patient och behandlare har en allians med varandra. Han 

skriver att det är både en del av tanken med ökat brukar- och klientinflytande och en möjlighet till att 

effektivisera insatserna. Den information som jag fått fram under uppsatsskrivandets gång visar på en 

kunskapslucka inom området. Ingen direkt forskning finns om hur vårdnadshavare upplever dessa 

möten, därav kan en inte säga om de har en bra eller mindre bra upplevelse av den delen av 

diagnosprocessen. Det vill säga finns det utrymme till förbättring. Utifrån vårdnadshavare som 

erhåller vetskapen om sin upplevelse, kan en skapa en omstrukturering om upplevelsen visar på 

missnöje. I och med detta kan klient- och brukarrationalitet uppnås, att vårdnadshavare upplever ett 

positivt möte kan komma att underlätta framtida kontakt med vård och behandling.  

 Socialarbetare bör även vara medvetna om och reflektera över bilden de har av vårdnadshavare och 

dess barn när de möter dem i sitt dagliga arbete. Tina Mattsson lyfter just detta i sin bok 

Intersektionalitet i socialt arbete (2015). Hon skriver att socialarbetaren har en föreställning om ”den 

andra”. Hon menar på att socialarbetaren skapar sig en bild av personer som hen möter, mer eller 

mindre medvetet. Denna bild baseras ofta på föreställningar till olika kategorier, till exempel 

”ensamkommande flyktingbarnet”.  

Genom att belysa dessa brukare skapas en medvetenhet kring dem, de personifieras och deras röst 

blir hörd. Denna medvetenhet gör att socialarbetare skulle kunna möta dessa människor med en högre 

förståelse om deras situation. Att kunna utveckla och underlätta processen för alla inblandade i en 

diagnosprocess, anser jag är av stor vikt. I och med bristen på tidigare forskning, inser jag vikten att se 

till dessa personer. Barn med NPF-diagnoser upplever problem i vissa delar av sitt liv, det kan handla 

om skola, familj, fritid eller annat. Om de arbetsverksamma som kommer i kontakt med dessa barn 

och vårdnadshavare innehar en större kunskap och förståelse för dem skulle det kunna underlätta för 

barnet och dess utveckling, samt vårdnadshavare.  
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Teori 

I kommande kapitel har jag valt att presentera de teorier som jag använt mig av i föreliggande uppsats. 

Jag har använt mig av dessa teorier för att de kan öka förståelsen för vårdnadshavares upplevelse vid 

återgivningen. Alliansteorin syftar oftast till patient-behandlare relationen men jag är även av 

uppfattningen att den kan appliceras på nätverket innefattande vårdnadshavare. Kommunikationsteorin 

valde jag som teori då återgivningen handlar främst om delandet av information, mellan 

vårdnadshavare och den professionella. Kristeorin valde jag att lyfta då jag tagit del av forskning, som 

jag även tar upp i kapitlet tidigare forskning.  

Alliansteori 

Alliansbegreppet sträcker sig långt tillbaka inom psykologin. Freud skrev redan under den tidiga 

psykoanalysen om hur viktig relationen är, och han är den som anses vara grundaren till 

alliansbegreppet (Philips & Holmqvist, 2008). Freud introducerade begreppet överföring i 

terapirelationen, det vill säga människors tendens att föra över känslor och föreställningar som tidigare 

upplevts till viktiga personer i dess barndom till relationerna i nuläget. Freud beskrev den 

betydelsefulla positiva överföringsrelationen till terapeuten som en typ av motor som driver den ibland 

smärtfyllda analysen. Den negativa överföringen beskriver Freud är den som gör patienten fientligt 

inställt gentemot behandlaren och blir då ett hinder för terapin (Freud, 1919, refererad i Freud, 2008). 

Ralph R Greenson var dock den första att använda sig av arbetsallians, det vill säga 

behandlingsrelationen mellan terapeut och patient. Greenson precis som Elisabeth Zetzel utvecklade 

alliansbegreppet i teorin, Luborsky var den som förde in begreppet inom psykoterapiforskningen 

(Philips & Holmqvist, 2008).  

Bordin arbetade på 70-talet med utveckling av alliansbegreppet, han menade på att det handlade 

om en ömsesidig överenskommelse mellan terapeut och patient om uppgiften och målen med terapin. 

Alliansen sågs som det samarbetet som finns mellan terapeut och patient. Han menade även att 

alliansen utgick utifrån tre faktorer; mål med terapin (goal), medel för att nå detta mål (task) och det 

känslomässiga band som uppstår mellan behandlare och patient (bond). Om dessa tre punkter kan 

uppnås ökar möjligheten för att behandlingen ska ha en större möjlighet att lyckas (Tjersland, Engen 

& Jansen, 2011).  

Anna Kåver (2011) lyfter även hon att effektiv behandling handlar om en samverkan mellan 

behandlingsmodell, allians, teknik och behandlingsrelation. Hon visar på att många positiva 

behandlingsutfall har mycket att göra med en god relation mellan behandlare och patient, och att 

metodvalet inte är huvudfokus. Kåver (2011) skriver att terapeutfaktorer som kan bidra till den goda 

alliansen kan vara behandlarens ålder, kön, erfarenhet, kroppsspråk, genuinitet samt sociala 

färdigheter. Hon menar även på att behandlarens personlighetsdrag kan vara av betydelse för alliansen. 

Patientfaktorer så som ålder, kön, utbildning, diagnos men även allvarlighetsgraden på problemet 
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spelar även stor roll för en fungerande allians mellan behandlare och patient. Patientens personlighet 

och dess motivation likaså, men också det hen förväntar sig av behandlingen och hur mycket 

självmedvetenhet patienten har spelar roll. Patientens tidigare erfarenhet kan även komma att påverka 

hur den tyr sig till sin behandlare. Många negativa erfarenheter ifrån tidigare kan göra det svårare för 

behandlaren att nå fram till patienten. 

Kåver (2011) tydliggör att när en god allians har skapats garanteras det inte att den goda alliansen 

kommer att kvarstå genom hela terapin. Hon menar att det är viktigt att behandlaren är medveten om 

alliansen och de svängningar den tar. Hon liknar alliansen med ett uppladdningsbart batteri, den måste 

laddas upp eftersom laddningen skiftar under tiden av behandlingen. Vidare förklarar hon att 

orsakerna kan vara många varför ett problem uppstår i alliansen, men hon är av tron att det ofta kan 

handla om det interpersonella samspelet, där det uppstått någon typ av låsning eller bristande tillit och 

förtroende patienten och behandlare sinsemellan. Kåver (2011) skriver att dessa låsningar kan utgöra 

att patienten till exempel lämnar samtalet eller blockerar sig under samtalet, men hon poängterar att 

det kan bidra till någonting bra för framtida samtal så som värdefulla insikter för både patient och 

behandlare och att fokus bör ligga på hur behandlare och patient hanterar situationen efter. 

Kommunikationsteori 

Med kommunikationsteorin försöker en beskriva sammansättningen i människors beteenden och 

samspel. Teorin handlar till stor del om en jämnvikt i olika system som finns där det handlar utbyte av 

information och reaktionen på den utbytta informationen. Kommunikationsteorin och kommunikativ 

förståelse är relevant för arbetet med patienter. Grundläggande i teorin är att information ifrån en 

person överförs till en mottagare, som sedan personen som delat informationen väntar på en reaktion 

från. Vad mottagaren gör av den tilldelade informationen kan vara olika, därav kan det vara av vikt att 

tänka igenom den information som delas (Payne, 2008).  

Kommunikationen kan störas av vad som kan beskrivas som ”brus”, det kan handla om fysiska-, 

semantiska- och psykologiska brus. Det fysiska bruset skulle kunna vara höga ljud utanför 

samtalslokalen. Det semantiska bruset skulle kunna förklaras med att de som kommunicerar inte 

uppfattar begrepp lika, det skulle kunna förtydligas med att de som samtalar har olika språkursprung. 

Till exempel om en behandlare ska förmedla något till en vårdnadshavare med bristfällig svenska. 

Vissa begrepp kan då vara svåra att förstå sig på, det kan också handla om att begreppet inte är av 

samma innebörd på vårdnadshavarens modersmål, vilket kan leda till missförstånd eller misstolkning. 

Det psykologiska bruset kan beskrivas som mentala svårigheter i kommunikationen, som till exempel 

fördomar. Om något av brusen förekommer leder det till försämrat budskap i samtalet. Med 

kommunikation kan människor även känna en tillhörighet till varandra. Det kan vara att två personer 

talar samma språk, har samma dialekt eller använder sig av lika slang (Payne, 2008). 
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 Sett utifrån socialt arbete är kommunikationsteorin relevant, då kommunikationen anses vara ett av 

socialarbetarens viktigaste verktyg. Kommunikation handlar konkret om hur ett budskap delas och 

därefter mottags och tolkas. En genomtänkt kommunikation är viktig för behandlaren för en god 

kontakt, hen bör se till att budskapet hen ger ut tas emot och tolkas på rätt sätt. En medvetenhet om 

denna teori kan gynna socialarbetaren, då hen ofta möter människor i utsatta situationer som bidrar till 

att personen ifråga kan inneha blockeringar för mottagandet av den information som ges. 

Kommunikationsteorin använder sig inte endast av den verbala kommunikationen, utan även 

kroppsliga signaler som en person skickar ut. Även metakommunikationen är viktig att belysa, den ser 

till relationen mellan de personer som kommunicerar (Payne, 2008).  

 Kommunikation är konstant, även tystnad kan vara en typ av kommunikation som en annan person 

tolkar. Människor vänjer sig olika vid att kommunicera med varandra. Exempelvis på en arbetsplats 

använder sig de som arbetar där sig av liknande och specifika begrepp för att det kan gynna deras 

kommunikation. Olika typer av kommunikationsmönster kan även beskriva olika typer av makt och 

underordning, då kan kommunikationsteorin komma till användning för att identifiera de orättvisor 

och ojämlikheter som förekommer (Payne, 2008).  

Kristeori 

Ordet kris är ett ord som är frekvent använt i vårt samhälle, därför är det viktigt att se till 

sammanhanget som ordet används inom. Professor Johan Cullberg har många års erfarenhet inom 

vetenskapligt- och kliniskt arbete, och är författaren som skrivit boken Kris och utveckling. Cullberg 

(2006) skriver om ursprunget för ordet kris, och menar att betydelsen för ordet är avgörande vändning 

eller plötslig förändring. Han menar att människor hamnar i psykiskt kristillstånd när hen inte har 

tidigare erfarenheter eller inlärda sätt för att förstå eller psykiskt mästra den nya livssituationen. 

Cullberg menar på att psykologiska kriser får att dela in i två undergrupper; traumatiska kriser och 

utvecklings- eller livskriser. Dessa två typer av kriser är dock nära besläktade i hur en person reagerar. 

Ofta upplever personer en övergivenhet, självförkastelse, framtidslöshet och kaos.  

 Den traumatiska krisen kan utlösas av oväntade och plötsliga påfrestningar ifrån omgivningen. 

Dessa kan uppfattas som en hot emot personen fysiskt, dess sociala identitet, dess trygghet eller 

möjligheten till dess fungerande vardag. Några exempel på utlösande faktorer kan vara sjukdom, 

bortgång av någon i ens närhet, sociala misslyckanden, separation, skamsituationer, utsättande av 

fysiskt våld och närvarande vid en svår olycka. Cullberg poängterar att även utvecklings- eller 

livskriser kan utlösas av omgivningen och dess påfrestningar, dock menar han att händelsen som 

utlöser krisen oftast har en naturlig del av personens liv än vid de traumatiska kriserna. Det kan till 

exempel handla om att åldras eller att bli förälder. Han skriver även att alla människor har olika sätt att 

reagera på vid inträffandet av en sådan händelse (Cullberg, 2006).  
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 Cullberg (2006) tar upp att oavsett vad som har utlöst krisen, är de kommande reaktionerna 

detsamma. Han delar upp dessa efter krisreaktionerna i fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. De två första benämner han som den akuta krisen. 

 Chockfasen är allt ifrån en kort stund till några dygn efter händelsen, vid detta tillstånd är personen 

i kris inte mottaglig för att ta in eller att bearbeta det som hänt. Personens uppträdande varierar och det 

kan vara svårt för personen att komma ihåg vad som har sagts eller gjorts under den här perioden. I 

denna fas reagerar folk olika, vissa försöker upprätthålla ett bra yttre och försöker visa på att de har 

kontroll, medan de i själva verket upplever det motsatta inombords. Vissa blir högljudda och upplever 

förvirring, andra kan reagera motsatt med att bli tysta och stillasittande. Cullberg (2006) menar att i 

chockfasen är det viktigt att personer är nära den i kris och att hen blir omhändertagen. Närhet och att 

visa att personen inte är ensam är högst relevant (Cullberg, 2006).   

 Reaktionsfasen börjar med att personen successivt kan ta in upplevelsen. Personen söker ofta efter 

svar för det som inträffat, det är även i det här stadiet som vissa försvarsmekanismer aktiveras, vilket 

inte alltid är till hjälp i krisprocessen. Det kan till exempel röra sig om förnekelse av händelsen, 

projektion där personen i kris skuldbelägger sin omgivning, isolering av sina känslor. Cullberg (2006) 

tydliggör att det även i reaktionsfasen är viktigt att visa på omtanke och trygghet för personen i kris. I 

den här fasen kan det vara gynnande för individen att börja samtala om det som hänt och de känslor 

som uppkommit. Att personen får sätta ord på upplevelsen och att någon lyssnar bidrar till att den 

drabbade personen själv kan börja förstå det som inträffat. Nu är även personen mottaglig för 

information som kan vara nyttig att förmedla (Cullberg, 2006). 

 Bearbetningsfasen innebär att personen börjar kunna blicka framåt, istället för som tidigare placera 

sitt fokus på det som hänt. Viss del av bearbetningen kan handla om att lära sig nya sociala roller, och 

de akuta krissymtomen avtar. Här är det viktigt för omgivningen att vara vaksam, om övergången ifrån 

reaktionsfasen till bearbetningsfasen inte är sker är personen i kris i behov för professionell hjälp 

(Cullberg, 2006).  

 Nyorienteringsfasen handlar om att personen har accepterat det som hänt, och lever nu ett liv där 

upplevelsen inte stör i vardagen. Trotts att det är den sista fasen kan upplevelsen även göra sig påmind 

under denna fas, den kan även framkalla smärta. Olika kriser är olika starka och var en person är i livet 

har även en påverkan hur reaktionen kommer att kunna bli (Cullberg, 2006). 

Sammanfattning av teorier 

Sett till dessa tre teorier; alliansteori, kommunikationsteori och kristeori, anser jag att det tydligare går 

att se relevansen för de utgångpunkter jag haft i studien. Alliansteorin valde jag att lyfta för att visa på 

att personalen vid en återgivning spelar roll, och hur stor roll den egentligen spelar. 

Kommunikationsteorin valde jag att redovisa i uppsatsen då återgivningen främst bygger på 

kommunikation, för behandlaren att förmedla det ”resultat” utredningen fått. Jag ville även lyfta 
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kommunikationsteorin för att visa på att kommunikation inte alltid är enkelt, utan kan innebära 

missförstånd och missuppfattningar. I redovisningen av kommunikationsteorin valde jag därför att 

vara tydlig med att missförstånd kan uppstå, och även vad som skulle kunna vara faktorer som skulle 

kunna leda till missförstånd. Kristeorin valde jag att ta med då jag kommit i kontakt med tidigare 

forskning, som redovisas i kommande kapitel tidigare forskning, där återgivningen kan handla om en 

kris eller en sorg för vårdnadshavare. Dock vill jag även tydliggöra att jag inte tror att detta alltid sker, 

jag är av uppfattning att vårdnadshavares reaktioner på diagnoser kan vara väldigt olika, men jag ser 

även vikten av att ta med kristeorin för att du som läsare ska kunna få förståelsen för vad för känslor 

en vårdnadshavare kan genomgå vid en återgivning.  
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Kunskapsöversikt 

I följande avsnitt kommer jag att presentera hur jag har gått till väga gällande den informationssökning 

jag utfört för studien. Jag kommer även att redogöra för vilken forskning jag upplevde relevant för 

mitt område. Jag kommer att redogöra tidigare forskning som jag tagit del av och som jag anser vara 

relevant för den här studien.  

Litteratursökning 

I de flesta fall sker en litteratursökning i forskningsprocessens tidiga stadium. Det är bland annat för 

att se till de tidigare kunskaper som finns inom det valda området, också för genomgång av väsentlig 

litteratur som kan förse forskaren med de argument som betydelsen av de teman som hen valt att 

studera (Bryman, 2011).  

 I början av skrivprocessen genomförde jag en litteratursökning inom ämnet återgivningar med 

inriktningen mot vårdnadshavares närvaro vid återgivningar. Det bidrog till en övergripande bild om 

tidigare kunskap om ämnet, det var även redan då jag fick uppfattningen om den bristfällighet som 

fanns kring ämnet. För att söka mig till nationell- samt internationell forskning både historiskt och 

nutid har jag sökt efter litteratur och vetenskapliga artiklar i Google Scholar, DiVA och SocIndex. Jag 

har använt sökningar som: ”vårdnadshavare till barn med diagnos”, ”Vårdnadshavare NPF diagnos”, 

”Barn neuropsykologiska utredningar”, ”Vårdnadshavare återgivningar”. Jag har även sökt 

motsvarigheter av dessa sökningar på engelska. Jag har inte kommit i kontakt med någon forskning 

som specifikt ser på vårdnadshavares upplevelse av återgivningen för deras barns diagnos. Dock har 

jag bland annat sett till vårdnadshavare och dess upplevelser omkring sitt barn med diagnos. Jag har i 

uppsatsen valt att inte separera den nationella och internationella forskningen med rubriker, då jag 

anser att de hänger samman och fungerar för att styrka den andres forskning.  

Tidigare forskning 

I en studie av Hutchinson, Feder, Abar och Winsler (2016) framkommer det att vårdnadshavare till 

barn med funktionsnedsättningar har en högre stressnivå än vårdnadshavare till barn utan 

funktionsnedsättning. I studien tolkar de resultatet med att det inte är barnets funktionsnedsättning 

som orsakar stressen hos vårdnadshavarna, utan att det istället är barnens beteendeproblem som är 

orsaken.  

Amatea, Echevarria-Dian, Neely och Tannen (2012) redogör för att effekten av att få ett barn 

diagnosticerat inom autismspektrumet kan vara svårt för vårdnadshavarna både socialt och 

emotionellt. Studien tar upp det faktum att vårdnadshavare inte bara måste kämpa för att deras barn 

ska få en diagnos och att rätt insats för barnet ska sättas in, utan de måste även kämpa med att deras 

barn oftast inte besvarar omsorgen och uppmärksamheten som vårdnadshavarna ger till sitt barn på ett 
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uppenbart vis. Studien lyfter även fram att det finns mycket tidigare forskning på barnen som har 

diagnoser, dock finns det en bristfällighet på forskningen kring nätverkets erfarenheter, och den 

forskning som finns riktar sig mestadels till hur nätverket ska agera för att hjälpa barnet med diagnos 

på bästa sätt. Amatea et al (2012) visar även att klarställandet av en diagnos kan vara det svåraste och 

mest stressande som familjerna går igenom.  

Det har även visats att hur nöjda vårdnadshavare är med barnets behandling är viktig då det har 

visat påverkan i till vilken grad vårdnadshavare följer behandlingsplaner och rekommendationer som 

vårdpersonal delger. Studier visar att vilken utsträckning vårdnadshavare är nöjda med sitt barns 

behandling kan associeras till hur de har upplevt behandlingen (Austin, 2011).  

 En studie gjord av Young et al. (1995) redovisas det att vårdnadshavares nivå av tillfredsställelse 

av behandlingen hade koppling till vilken grad vårdnadshavare upplevt samarbetet. Det visade sig 

även att vårdnadshavare som inte var nöjda med behandlingen önskade förbättrad kommunikation och 

en större medverkan av vårdnadshavare själva (Young et al. 1995; ref. Austin, 2011). Studier visar 

även att upplevelsen av att vårdnadshavare får stöd och att de blir respekterade var av större vikt än 

symtomreduktion för hur tillfreds vårdnadshavare blir när de söker sig till vården för sitt barn (Austin, 

2011).  

 Vidare skriver Austin (2011) att det idag är relativt vanligt att vården använder sig av olika 

formulär för att kunna mäta hur nöjda vårdnadshavare är med vården som deras barn får. Austin menar 

att ett problem med detta är att det konstant visar på höga poäng för vården. Detta kan bero på en 

social önskvärdhet hos vårdnadshavarna, det vill säga att vårdnadshavarna vill visa en tacksamhet och 

inte förolämpa de som hjälpt deras barn. Det skulle även kunna innebära att de som svarar på 

formulären är de som är nöjda med den vård de fått, medan de som inte svarar är de som främst är 

missnöjda. I studien lyfts även möjligheten fram att frågorna i formulären kanske inte går in 

tillräckligt på detalj och därav inte mäter korrekt hur vårdkontakten har upplevts. Om så är fallet så 

behöver de höga poängen inte innebära att vårdnadshavarna är nöjda med behandlingen. 

 Austin (2011) menar på att interpersonella erfarenheter och relationer är av större samband med 

vårdnadshavares grad av tillfredsställelse än hur det faktiska resultatet av vårdkontakten är. Studien 

visar på att hur nöjda vårdnadshavare är med vården av deras barn är i högre grad koppat till omsorg 

än till bot. Därför finns det ett större fokus idag på att mäta hur vårdnadshavare upplever kontakten till 

den personal de möter vid tillfällena som de söker vård för deras barn. Relationen mellan 

vårdnadshavare och utredare för deras barn förmodar främja förändringen av dess syn av sitt barn. 

Denna förändring menas på att kunna leda till en ny förståelse för barnet, och att vårdnadshavarens 

medkänsla för barnet ökar. 

Det kan ibland vara svårt för behandlaren att bygga upp en allians med vårdnadshavare. Det kan 

bland annat bero på vårdnadshavare tidigare kontakter med annan vård eller myndigheter som inte 

varit goda erfarenheter. En brukar säga att möjligheten för en lyckad allians börjar hos den 

professionella, dess främsta uppgift är att skapa alliansen som bottnar sig i en trygghet och förtroende 
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för behandlaren. Olika metoder finns för att underlätta en god allians, behandlaren kan bland annat 

visa på en flexibilitet med bokningarna av träffar, att behandlaren visar att hen lyssnat och tagit till sig 

av vad vårdnadshavaren berättat om familjens vardag. En annan faktor är att behandlaren använder sig 

av ett enklare språk så att familjen lätt kan förstå innebörden av det som sägs och risken för 

missuppfattningar och missförstånd minskar (Broberg, Almqvist, Risholm Mothander & Tjus, 2015). 

En annan möjlighet till att åstadkomma stor förändring är att alliera sig med de som står patienten 

närmst. Relationen mellan vårdnadshavare och patienten har oftast grunden i biologin, och samtidigt 

så har med stor sannolikhet ingen annan investerat så mycket tid i patienten som de har (Tjersland, 

Engen & Jansen, 2011). 

Duncan och Miller undersökte år 2000 vad som egentligen fungerar med samtalsterapi, hur viktiga 

de olika delarna är. Där kom de fram till att ungefär 15 procent handlade om metodvalet medan 30 

procent handlade just om det alliansteorin menar på, relationen mellan behandlare och patient. Senare 

forskning visar också på relevansen av alliansen, och att alliansen är viktig oavsett valet av metod. 

Dock bör det tilläggas att behandlarens tilltro till metoden, och hens kunskap att nyttja den är av stor 

vikt för alliansen. Att behandlaren är bekväm i sin kunskap bidrar till en enkelhet i överförandet av 

metoden, och även ett mer avslappnat möte mellan behandlare och patienten. Det har visats leda till 

framgång vid samtalsterapi (Tjersland, Engen & Jansen, 2011).  

Struber, Rocha, Christian och Link (2014) skriver i sin studie hur allmänheten ser på människor 

med psykisk ohälsa. Det resultat som redovisas i studien är att synen på personer med psykisk ohälsa 

finns i samhällets normer på ett sådant sätt att personer med psykisk ohälsa anses vara avvikande, och 

i och med det har människor attityder och fördomar gentemot dem. Författarna lyfter även de 

konsekvenser som personer med psykisk ohälsa kan utsättas för. De drabbas av diskriminering och 

fördomar på arbetsmarknaden men även inom vården. Författarna menar att dessa negativa attityder 

kan påverka besluten om finansiering för psykisk vård. En viktig del av studien är behandlarens syn på 

patienten för dess behandling och livskvalité. De visar resultat på vårdpersonal som själva uttryckt sig 

om att personer som har schizofreni var våldsbenägna mot vårdpersonalen. Studien visar även 

stereotyper av farlighet bland människor med psykisk problematik har ökat under de senaste femtio 

åren.  

I England utfördes en stor enkätstudie angående hur nöjda vårdnadshavare var angående deras 

barns diagnosprocess. I studien medverkade 1 200 vårdnadshavare, och resultaten visar på att ungefär 

hälften av de medverkande var missnöjda med bemötandet och hjälpen de fått under diagnosprocessen 

(Howlin & Moore, 1997). Denna brittiska studie får även får medhåll ifrån en studie som utfördes 

2005 i Kanada. Även där uttryckte hälften av vårdnadshavarna missnöje (Siklos & Kerns, 2005).  

 De visar på att tiden det tar från att vårdnadshavare anar misstanke att något inte är som det ska 

med deras barn, till det att en autismdiagnos ställ tar oftast flera år, och i processen möter familjen 

många olika professionella kontakter. Vårdnadshavare brukar börja finna oro för att något inte står rätt 

till med deras barn kring 23 månader, men oftast ställs inte diagnosen förrän barnet är 5–6 år gammalt 
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(Howlin & Moore, 1997; Siklos & Kerns, 2005). Dock har en senare studie visat på att åldern när 

diagnosen ställs har sjunkit märkvärt (Harrington m.fl., 2006). Den här studien kom att 

uppmärksamma att vårdnadshavare i snitt provat på sex olika typer av behandling och att mer än 66 

procent av vårdnadshavarna tvekade på deras läkares kompetens inom autism. Dessa tre studier visar 

alla på att ju tidigare en diagnos ställs och ju tydligare diagnos utgör för mer nöjda vårdnadshavare 

under diagnosprocessen (Harrington m.fl., 2006; Howlin & Moore, 1997; Siklos & Kerns, 2005). 

 Ett barn med autism påverkar hela familjen. Studier styrker att vårdnadshavare till ett autistiskt 

barn upplever mer stress än vårdnadshavare till ett barn med andra funktionshinder. Mödrar upplever 

även en högre nivå av stress än fäder. Denna stress kan orsakas av barnets beteende, bristande socialt 

samspel, beteendestörningar och ofullständig respons, är svåra att hantera och förstå. Även samhällets 

syn och okunskap av autism kan komma att leda till ökad stress för vårdnadshavare, men även 

saknaden av tillräckligt socialt stöd är av betydelse (Olsson & Hwang, 2002).  
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Metod 

Forskningsansats  

För att på bästa sätt bemöta det syfte och besvara de frågeställningar jag valt för uppsatsen har jag 

gjort bedömningen att enkäter vore mest effektiv för insamling av data. Jag underlättar även för de 

deltagande vårdnadshavare gällande tid, en enkät tar kortare tid att svara på än vad till exempel den tid 

en intervju skulle omfatta. Den här tiden i vårdnadshavares liv kan bestå av mycket förändring och nya 

förutsättningar för dess barn, och mer tid kan komma att avsättas för möten med skola och/eller 

behandling. Med förståelse för att vårdnadshavare kan befinna sig i en ny vardag, och möjligheten för 

en intervju kan vara svårt valde jag att fokusera på enkätundersökning. 

 Studien kommer ha en kvantitativ ansats, då det till stor del handlar att få svar på konkreta frågor 

från ett större urval (Backman, 2008). Bryman (2011) skriver om mätning och att den utgör grunden 

för mer exakta skattningar. I mitt fall så vet jag inte vad vårdnadshavares upplevelse av återgivningen 

är, vilket skulle kunna innebära att en majoritet av dem är väldigt nöjda kontra missnöjda. Därav har 

mätningen stor relevans för föreliggande uppsats. 

 Jag kommer att arbeta utefter en abduktiv forskningsteoretisk ansats. Abduktiv ansats kan ses som 

ett samspel mellan induktiv- och deduktiv ansats. Första steget i processen för uppsatsen kännetecknas 

som induktiv. Forskaren är explorativ och utifrån den delen av skrivandet och dess upptäckter kan 

hypotetiska samband förklara fallet. Nästa del arbetas utifrån en deduktiv ansats, det är där sambanden 

prövas på nytt material. Där ifrån kan sambanden utvecklas till att bli generella (Patel & Davidsson, 

2011). Abduktiv ansats menar även att jag inte har utgått ifrån förutbestämda teorier, men vissa 

teoretiska antaganden. Jag har sedan låtit en mer precis teoretisk förståelse fått växa fram i allt efter 

som. Utgångspunkten för studien kommer att vara explorativ. Jag har inte haft någon indikator på hur 

vårdnadshavare upplever återgivningen utan har gått in i frågan med öppna sinnen. Jag har i tidigt 

stadie tagit del av en mängd information, som även bidragit till upptäckten av den kunskapslucka som 

finns inom ämnet (Bryman, 2011).  

Urval  

I uppsatsen kommer jag använda mig av målinriktat urval, vilket innebär att informanter som kan 

besvara frågorna bäst väljs ut. Det är ett strategiskt tillvägagångsätt, eftersom jag är ute efter en viss 

kategori informanter, vårdnadshavare vars barn genomgått diagnosutredning på BUP (Bryman, 2011).  

 Jag kontaktade BUP-enheterna inom Stockholms läns landsting för att på bästa sätt kunna vända 

mig till utvalda informanter. Jag valde att utgå ifrån statliga BUP-enheter, och inga privatägda BUP-

enheter tillfrågades. Detta med tanken att BUP-enheterna inom landstinget bör vara av likartad 

karaktär och utgå ifrån samma mallar och riktlinjer.  
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 Jag hade samarbete med två BUP-enheter i Stockholm, Solna och Farsta, för föreliggande uppsats. 

Utifrån dessa enheter byggdes samarbetet med de två cheferna och även psykologerna. Jag har valt att 

inte specificera diagnos då det inte varit relevant för min frågeställning. Den tidigare forskningen 

specifikt inom detta ämne är bristfällig, därav har jag utformat denna studie till mer generell karaktär 

för att kunna få en överblick av hur vårdnadshavare upplever återgivningen.   

 På grund av svårigheter att få enkäter ifyllda och inlämnade via BUP-enheterna fick jag även blicka 

bortom möjligheten att endast utgå ifrån dessa enheter. Jag sökte mig då till sociala medier, Facebook. 

Där kom jag i kontakt med en låst grupp som riktar sig till vårdnadshavare till NPF-barn. Jag ansökte 

att få gå med i gruppen med en öppenhet till admin gällande mitt syfte. När jag blev accepterad till 

gruppen skrev jag ett inlägg för att efterfråga frivilliga vårdnadshavare till barn som blivit utredda och 

haft återgivning på BUP-enhet inom Stockholms läns landsting, och som skulle vilja deltaga i min 

enkätstudie. Jag möttes av ett engagemang ifrån vårdnadshavarna och på grund av detta engagemang 

kunde jag få in det antal enkäter som krävdes för studien.  

Avgränsningar och justeringar 

Vid tidigt stadie av uppsatsarbetet fanns tanken att endast utgå ifrån BUP Solna. Anledningen till det 

var att jag hade haft min verksamhetsförlagda utbildning där under höstterminen 2018. Dock ändrades 

det upplägget redan under de förberedande uppsats-seminarierna. Vid diskussion med 

seminarieledaren ändrade jag styrning till att se till Stockholms läns landsting, och då utesluta de 

privata BUP-enheterna. Denna förändring blev av för att kunna göra uppsatsen tillämpbar till hela 

Stockholms-regionen istället för en specifik enhet. Som läst i urvals-delen, uppstod svårigheter att 

utgå ifrån majoriteten av enheterna i Stockholm.  Utifrån det gjorde jag bedömningen att istället för att 

lägga ner mer tid på att komma i kontakt med fler enheter, fokusera på de två enheter som visat 

engagemang och intresse.  

Tanken för uppsatsen var att kunna samla in enkäter via BUP, men som tidigare nämnt fanns det 

svårigheter även där. Jag anser dock att kontakten via sociala medier inte skadat uppsatsen, utan 

snarare breddat den. Utifrån de vårdnadshavare som jag kommit i kontakt med genom internet 

inkluderas även andra BUP-enheter i Stockholm. Majoriteten av de justeringar som utförts i uppsatsen 

har handlat om att kunna komma i kontakt med vårdnadshavare, BUP-enheter och att kunna få tillgång 

till bästa data för mina frågeställningar.  

Insamling av empirin 

Som material för studien har jag sett till tidigare kurslitteratur samt annan relevant litteratur som kan 

bidra till en bas för studien att stå på. Vid sammanställandet av enkäten använde jag mig till stor del av 

Trost (2015) bok; Enkätboken. Där kunde jag hämta goda tips som var gynnsamma för utformandet av 
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enkäterna. Jag har tagit del av böcker relevanta för mina teorier, samt litteratur som kan guida mig i 

tidigare forskning.  

 På internet har jag samlat information ifrån andra uppsatser som jag sökt mig fram till via DiVA 

och andra sökmotorer som Ersta Sköndal Bräcke Högskolas bibliotek har tillgång till. Jag har även 

gjort sökningar via Google för annan forskning som är relevant för uppsatsen. Sökord som 

återgivning, BUP, vårdnadshavare till barn med diagnos, NPF-diagnoser och så vidare har jag använt 

för att se till möjlig och viktig information. Jag vidgade även min sökning till andra länder än Sverige 

för att få en uppfattning det skiljt sig åt, eller vad för forskning andra länder ser som relevant.  

 Jag har använt mig av BUP Stockholms egna hemsida, www.bup.se, då jag valt att utgå ifrån BUP-

enheter har jag nyttjat relevant material ifrån deras hemsida. Jag har även varit öppen för att kunna ta 

del av länkar och material ifrån anställda inom BUP, då jag ansett att de haft bra material för mig att 

använda. Jag har tagit del av information ifrån Socialstyrelsen, för uppdaterad information. Där har jag 

kunnat se till nutida händelser vilket jag ansett vara viktig då socialvetenskapen är i konstant 

förändring.   

Bearbetande av data 

Jag valde att utföra mina enkäter i pappersformat istället för att använda mig av en internetbas så som 

SurveyMonkey eller liknande. Jag gjorde det valet för att det skulle underlätta för vårdnadshavare att 

fylla i enkäten på plats på BUP-enheten, och därav även kunna lämna in enkäten direkt på enheten.  

  Enkäterna ifrån BUP-enheterna hämtade jag upp, och de enkäter som jag mejlat till 

vårdnadshavare via Facebook-gruppen jag kom i kontakt med skrev jag ut för att även kunna ha dem i 

pappersformat. Jag använde mig av Excel för att koda de olika svaren och även därigenom kunna göra 

tabeller som skulle tydliggöra mitt resultat för uppsatsen. När jag gått igenom enkäterna och sett hur 

vårdnadshavare svarat såg svaren ut på så vis att Excel skulle vara ett bra program att använda för 

detta.  

Utformandet av enkät 

Trost (2015) tar upp flertalet punkter hur frågor i en enkätundersökning bör ställas för bästa resultat 

ska uppnås. Utifrån påståendena i enkäten är svarsalternativen en nummerskala. Jag valde att ta hjälp 

av psykologer och enhetscheferna för att de skulle kunna bidra med tankar om möjliga justeringar som 

skulle kunna göra enkäten bästa möjliga.  

Efter enkäten hade ett första utkast valde jag att skicka den till två vårdnadshavare i min närhet som 

har barn med NPF-diagnos för att de skulle kunna ge kritik till mig om vad de ansåg bra och mindre 

bra med enkäten. Jag fick bra kritik utav de två vårdnadshavarna, och kunde ta med mig den och 

finjustera i enkäten. Trost (2015) lyfter vikten av att utföra en pilotstudie, han menar på att många 

misstag med en enkät kan upptäckas i det skedet. Jag hade självklart ansett att en pilotstudie hade varit 
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bra om möjligheten funnits. Då jag valt att utföra min studie riktat till en snävt begränsad målgrupp 

och i kombination med utsatta tiden för uppsatsen fanns tyvärr ingen möjlighet att utföra en 

pilotstudie.  

Enkäten bestod först av åtta korta frågor som till exempel ”ställdes någon diagnos?” och ”hur lång 

tid tog mötet?”. De första åtta frågorna är konkreta och där för att få en bakgrund till de senare 

påståendena som vårdnadshavare ska gradera utifrån en skala. Senare valde jag att ta med fjorton 

påståenden som är graderade 1–6, där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” och 6 motsvarar ”stämmer 

precis”. Jag valde graderingsskalan 1–6 för att inte ha någon ”mittpunkt”, så att vårdnadshavare var 

tvungen att ta ställning och inte vara neutral i påståendena.  

Påståendena skrevs utifrån tre teman som jag ansåg vara relevanta för hur nöjda vårdnadshavare är 

med återgivningen. Dessa tre teman är personalen, budskapet och upplevelsen. Jag valde att utforma 

fyra påståenden utifrån varje tema, och även två påståenden som var översikt av återgivningen. Dessa 

teman valde jag att arbeta utifrån för att jag gjorde bedömningen av att dessa tre teman påverkar hur 

återgivningen upplevs. Jag använde mig av detta upplägg för att underlätta vid kodningen av 

enkäterna. Jag valde även att i slutet av enkäten lägga till ett avsnitt ”egna kommentarer”, detta utifall 

vårdnadshavare själv skulle vilja framföra en åsikt de upplevt att inte berördes, eller till exempel 

fördjupa/förtydliga något svar på fråga/påstående.  

Kontakten med BUP 

Jag började med att skicka ut ett mejl med förfrågan och kort information om min tänkta uppsats till 

varje BUP-enhet inom Stockholms läns landsting (Bilaga 2). Jag hade sedan innan haft kontakt med 

BUP Solna genom min verksamhetsförlagda utbildning under höstterminen 2018, och visste redan då 

att de ville deltaga i min uppsats. Jag mejlade enhetschefen för BUP Solna för att stämma träff med 

honom och även få godkännande att gå vidare med uppsatsen utifrån BUP. Detta görs via formulär 

som visar på tydligt syfte och frågeställningar, och därigenom ett godkännande från enhetschefen. 

Efter att jag fått klartecken ifrån BUP att göra min studie samt godkännande ifrån högskolan om 

uppsatsens riktning kunde jag fokusera på utformandet av enkäten. Jag lämnade viss tid för enheterna 

att återkoppla men då jag inte hörde tillbaka ifrån enheterna mejlade jag dem igen och uttryckte mig 

tydligare på punkterna gällande hur lite tid enkäten skulle komma att ta ifrån enheten, och relevansen 

av att låta vårdnadshavares röst göras hörd (Bilaga 3). Efter det mejlet återkom BUP Farsta med 

engagemang och svar att de ville deltaga i studien.  

 Då enkäten var fastställd hade jag fortfarande endast två BUP-enheter som var intresserade att 

delta. Jag beslutade mig för att ringa varje enhet för att samtala med enhetschefen. På alla enheter som 

jag kontaktade hade inte enhetschefen möjlighet att ta samtalet vid den tidpunkten, men den personal 

jag kom i kontakt med skulle vidarebefordra att jag sökt personen i fråga. Ingen av enhetscheferna 

återkopplade. Då tiden började bli knapp valde jag att skicka ut enkäten till de enheter som ville delta, 
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jag bifogade även ett informationsblad (Bilaga 4) till de anställda där jag tydligt med kort text och 

punktform beskrev hur jag ville att enheten skulle gå till väga vid utdelningen och intagandet av 

enkäten (Bilaga 1).  

 Under den pågående datainsamlingen hade jag kontinuerlig kontakt med de två enhetscheferna för 

att se att enkäten mottagits väl. Jag valde även att hämta enkäterna personligen vid de två enheterna. 

Kontakten med de två enheterna har varit god, och responsen likaså.  

Forskningsetiskt överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) betonar att etiska överväganden har en viktig roll inom forskning, bland annat 

för dess genomförande, kvalitén av studien och hur resultatet för forskningen i slutändan kan 

möjliggöra progress för samhället. Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram riktlinjer och principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, dessa principer och riktlinjer har funnits med i 

utformandet av denna studie. Dessa principer innefattar; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet innefattar att jag som forskare är tydlig med information till personerna som 

studien omfattar (Bryman, 2011). Jag har informerat tydligt vad mitt syfte och frågeställning är och 

hur jag kommer att använda mig av inhämtade data, informationen tilldelades respondenterna 

tillsammans med enkäten. Jag har även varit tydlig med att informera enhetscheferna för varje 

deltagande BUP-enhet vad mitt syfte och frågeställning varit, vilket de i sin tur tagit vidare till sina 

anställda. Jag tydliggjorde också i informationsbladet till vårdnadshavare att deras deltagande inte 

kommer att kunna påverka den vård som deras barn får.  

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt samtycke for sitt deltagande (Bryman, 2011). Jag 

har varit tydlig i informationen till respondenterna om att deltagandet är frivilligt. BUP-personalen har 

varit tydlig med information om att studien är fristående ifrån BUP och att den berörda enheten och 

personal inte kommer att se vad personerna svarat. De vårdnadshavare som jag kom i kontakt med via 

internet tilldelades samma information som respondenterna via BUP.  

 Konfidentitetskravet innefattar att data som samlas in handskas och arkiveras på varsamt sätt 

(Bryman, 2011). I och med att jag skrivit uppsatsen själv har skickats ingen information skickats via 

mejl eller sparats i program på internet. Enkäterna har jag förvarat i min lägenhet. Jag valde att koda 

enkäterna hemifrån direkt när jag samlat in dem. Enkäterna innefattar inga namn eller 

kontaktuppgifter, vilket bidragit till att data som samlats in inte gått att koppla till någon specifik 

person. Med varje enkät som delats ut har vårdnadshavare även fått ett kuvert medskickat, så att 

vårdnadshavaren själv kan försluta kuvertet. Detta för att måna om vårdnadshavares anonymitet. För 

de vårdnadshavare som fyllde i enkäten och sedan mejlade den till mig valde jag att skriva ut 

enkäterna direkt för att sedan ta bort den ifrån datorn.  
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 Nyttjandekravet innebär att de uppgifterna/data jag fått in endast är ämnat för denna studie 

(Bryman, 2011). Även för denna punkt har jag valt att vara tydlig emot enhetscheferna för BUP-

enheterna. De har informerat personal att föra vidare informationen att enkäten endast kommer vara 

aktuell för den här uppsatsen. Enkäterna har sparats till det att högskolan godkänt mig uppsats, där 

efter har jag använt mig av en papperskorg på min arbetsplats som personalen använder sig av när det 

rör sig om klassificerat material, så som material i samband med personer som har skyddade 

identiteter.  

 Jag har på ett hänsynsfullt sätt använt mig av information som jag tilldelats med respekt för både 

vårdnadshavare och aktuell BUP-personal. I och med att jag valde att använda mig av enkäter 

försvann viss känslighet, då jag inte träffat deltagarna, och inte heller hört dem berätta om deras 

upplevelse utan istället med utformade frågor fått svaren.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

I fråga till hur tillförlitlig en studie är ser en till begreppen validitet och reliabilitet. Reliabiliteten 

handlar om tillförlitligheten av en studie, att undersökningen är korrekt utförd och hur väl instrumentet 

vi mäter med motstår slumpinflytande av olika slag. Sett till enkätstudier, handlar reliabiliteten även 

om att tillräckligt många människor svarat på enkäten, och även att uträkningen av svaren för enkäten 

räknats rätt. Sett till validiteten av en undersökning som innefattar människor handlar det oftast om 

deras inställningar, kunskap, upplevelser och liknande. Detta är ansätt som abstrakta fenomen, det vill 

säga att de är inte lika pålitliga som till exempel längd eller vikt. I och med det kan vi inte se till dem 

med full bestämmelse för vad de exakt är. Validiteten innefattar att en undersökt det som är avsätt att 

undersökas och ingenting annat (Thurén, 2007; Patel & Davidson, 2011). 

 Inom kvantitativ forskning ses studieobjektet ha ett sant värde, något vi kan komma åt vid 

noggrannhet av mätningar. Vid enkätstudier finns minsta möjlighet att kontrollera tillförlitligheten 

innan den är utförd. En kan endast på alla vis försäkra sig om att personen som ska besvara enkäten 

kommer att uppfatta den som den är uttänkt att besvaras. Stor vikt läggs på instruktionerna för hela 

enkäten, men även de enskilda frågorna. Ett sett att styrka att enkäten och dess frågor är utformad och 

ställda på bästa möjliga vis är att prova enkäten innan på en testgrupp. Om en testgrupp är svår att få 

till kan det vara av god betydelse att någon i ens närhet kan se till enkäten och återkoppla med kritik. 

Reliabiliteten av en enkät är svår att få kunskap om innan den blivit besvarad. Är det några frågor som 

har hoppats över? Eller markerats fler alternativ än tänkt? Fanns det fler svarsalternativ till frågor som 

missats att ta med i frågorna? Det är först i efterhand som detta går att se till (Patel & Davidson, 

2011).  

 För den här studien anser jag att reliabiliteten är aningen låg. Alla frågorna i enkäten har besvarats 

på alla enkäter, endast en fråga på en enkät kan jag ana att missförstånd uppstått, detta lyfter jag i 

resultatet-delen av uppsatsen. Vid utformandet av enkäten har syftet med studien och dess 
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frågeställningar varit i stort fokus. Jag har även sett till de teorier som jag använt mig av i studien vid 

utformandet av frågorna för enkäten. Jag anser därav att enkäten undersökt det den ämnade att 

undersöka, därmed hög validitet.  

 Angående hur många enkäter som delats ut och procent av dem som besvarats har jag ingen 

vetskap om. Jag skickade förfrågan till enheterna om de vissa hur många enkäter som delats ut, men 

inget svar om vetskapen för denna fråga framkom. Det i sig leder även till en lägre reliabilitet, det 

skulle kunna vara att psykologerna endast tilldelat vårdnadshavare som haft en bra upplevelse enkäter. 

Det skulle även kunna vara att de med sämre erfarenhet tilldelats enkät, men valt att inte fylla i det. 

Jag valde att inte gå på enheterna mer om bortfall eller utdelade enkäter då min uppsats byggt på ett 

samarbete med psykologerna och om de då skulle känna sig granskade skulle kunna resultera i att färre 

enkäter kom in.  

 Antalet personer som svarat på enkäten inte är tillräckligt stort för att kunna tillämpas över den 

totala gruppen av vårdnadshavare till NPF-barn. För att studien skulle kunna vara generaliserbar 

behövs att ett större antal respondenter svarar på enkäten, detta för att kunna se om det blir en större 

spridning bland svaren. Dock ämnade denna studie att få en större kunskap inom denna del av en 

diagnosprocessen som i tidigare forskning haft minimalt utrymme.  

Metodkritik 

Valet av min metod att utgå ifrån en kvantitativ ansats och att göra insamlingen av data genom att 

använda mig av enkäter anser jag var ett bra val. Trots det har jag haft svårigheter att kunna få in 

tillräckligt stort antal enkäter för att sammanföra uppsatsen. Redan i början av uppsatsskrivandet visste 

jag att mitt urval var snävt, men jag gjorde bedömningen att den skulle vara möjligt. När jag började 

kontakta BUP-enheterna upptäckte jag svårigheten med att få enheterna att delta i studien. Detta 

bidrog även till att jag till sist fick vända mig till andra alternativ i att komma i kontakt med 

vårdnadshavare. Från föräldragrupperna på sociala medier möttes jag dock av stort engagemang, och 

något jag kanske skulle kunna sökt mig till tidigare för att få ett högre antal respondenter.  

 Jag borde även övervägt när enkäten skulle fyllas i. Med kommentarer från vårdnadshavare om att 

det upplevdes mastigt att fylla i enkäten direkt efter återgivningen, borde jag kanske kunnat instruera i 

att vårdnadshavare fick fylla i enkäten hemma för att sedan lämna på enheten vid ett senare tillfälle. 

Dock skulle detta även kunna resultera i ett mindre antal enkäter, då det finns risk att enkäten hamnar 

hemma hos vårdnadshavare och aldrig fylls i.  

 Trotts vissa svårigheter med enkäterna anser jag att det var rätt metod att använda mig av. På grund 

av bristen på information som finns att tillgå inom ämnet så skulle enkäterna kunna vara en indikator 

för vidare studier. Vid senare tillfälle anser jag att till exempel intervjuer skulle vara av intresse.  
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Resultat 

I kommande kapitel kommer jag att redovisa det resultat som jag fått utav enkäterna. Jag kommer 

börja med att redovisa för målgruppen i form av ålder, kön, relation till barnet och så vidare. Det 

kommer jag att göra för att du som läsare ska kunna bilda en uppfattning om vilka som målgruppen 

innefattar. Efter det kommer jag att redovisa data utifrån de tre valda teman som jag utgick ifrån vid 

utformandet av enkäten. Det kommer innebära att resultatet kommer vara uppdelat utifrån personal, 

budskap och upplevelse. Där kommer jag att redovisa statistiken av vad deltagarna tyckt och även 

vilka frågor i enkäten som jag knutit till respektive tema.  

 

Presentation av respondenterna  

Totalt antal personer som svarade på min enkät var 31 stycken. Av dessa 31 respondenter var det 21 

stycken kvinnor som svarade och 10 stycken män. Respondenterna var 30 – 58 år gamla, med ett 

medianvärde på 40 år och medelvärdet 40,5 år. Utav dessa respondenter svarade alla på varje fråga, 

och följde instruktionerna med antalet valda svar för var fråga. Alla respondenter är vårdnadshavare 

till ett barn som genomgått diagnosutredning på en BUP-enhet inom Stockholms läns landsting. De 

har även uppgett att deras relation till barnet antingen är mamma eller pappa. På frågan om någon 

diagnos ställdes på vårdnadshavarens barn, var det 29 stycken av dem som uppgav att det ställts 

diagnos vid återgivningen, medan 2 stycken uppgav att det inte ställts någon diagnos. 

 Jag valde även att fråga enhetscheferna om de hade någon återkoppling ifrån vårdnadshavare eller 

deras personal angående enkäten. En av cheferna vidarebefordrade att en vårdnadshavare hade uttryckt 

att de tyckte att det var lite ”mastigt” att först vara på återgivningen och sedan fylla i en enkät direkt 

efter. De hade menat på att det var mycket intryck och att det inte kändes helt bra att fylla i enkäten 

direkt därpå. Denna information hade tilldelats chefen från en av psykologerna på enheten, det 

framgick inte om vårdnadshavaren valt att fylla i enkäten eller inte. 

 

Generellt resultat och resultat av bakgrundsfrågor 

Frågan angående om vårdnadshavarens barn var närvarande under återgivningen svarade 6 personer 

att deras barn var närvarande vid återgivningen, 8 personer svarade att barnet var närvarande under 

vissa delar av återgivningen och 17 personer svarade att deras barn inte närvarade vid återgivningen. 

Vid ett par enkäter hade vårdnadshavare uttryckt under egna kommentarer att återgivningen endast var 

ämnad till vårdnadshavare och att de fått informationen om att barnet inte skulle vara med på mötet. 

De kommenterade även att det var är särskild återgivning för barnet och sedan även för skolan. 

Resultatet visar på att detta skiljer sig enheterna eller psykologer emellan då flera vårdnadshavare 

uppgett att barnet var närvarande på hela eller delar av återgivningen.  

 Frågan om under hur lång tid återgivningen pågick varierade en aning, men majoriteten av 

vårdnadshavarna angav att återgivningen pågick mellan 30 minuter – 1 timma. Jag valde även att ställa 
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frågan om de ansåg att tiden var för kort, lagom eller för lång. På den frågan svarade 29 stycken att 

återgivningen var lagom lång, medan två stycken ansåg att återgivningen var för lång. Dessa två 

vårdnadshavare hade båda uppgett att tiden för återgivningen varade mellan 30 minuter – 1 timma. 

Alla vårdnadshavare angav att en psykolog närvarade vid återgivningen, ett fåtal av vårdnadshavare 

angav även att läkare närvarade och i ett fall att socionom närvarade.  

 Jag valde att ta med två påståenden som skulle visa på vad vårdnadshavare ansåg om återgivningen 

i sin helhet; ”Jag är nöjd med återgivningen i helhet” och ”återgivningen gav mig bra information och 

var givande”. Detta gjorde jag för att få en generell bild av vårdnadshavares upplevelse av 

återgivningen. Med tanken att även om en viss del av återgivningen upplevs som bristfällig enligt 

vårdnadshavare, skulle dock helheten fortfarande kunna vara en god upplevelse. Tabell 1 visar på hur 

vårdnadshavare svarat på dessa två frågor, och att vårdnadshavare i stort har en god upplevelse av 

återgivningen.  

 

                        Tabell 1 

 

Personalen 

En av de tre delarna som jag valde att utforma enkäten runt, var påståenden som berörde personalen. 

Dessa påståenden var: ”Psykolog/läkare/kurator var tydlig i framförandet av mitt barns problematik”, 

”Jag upplevde psykolog/läkare/kurator som kunnig”, ”Psykolog/läkare/kurator pratade på ett sätt som 

jag förstod” och ”Jag upplevde psykolog/läkare/kurator som stressad”. På det sista påståendet kryssade 

en klar majoritet, 27 stycken, för nummer ett, att det inte stämde alls. Endast 4 stycken kryssade för 

rutan för nummer 2. Dessa siffror visar på att vårdnadshavare anser att BUP-personalen uttryckt 

minimal stress vid återgivningen. De andra tre frågorna redovisas ovan i tabell 2. 
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                        Tabell 2 

 

Dessa resultat visar på att vårdnadshavare anser att personalen har varit tydlig och kunnig i det som 

presenterats. På den första frågan, ”BUP-personalen varit tydlig i sitt framförande av barnets 

problematik”, svarade 13 personer att det stämmer helt, 10 personer svarade med en femma och 8 

personer med en fyra. På frågan om vårdnadshavare upplevde att BUP-personalen var kunnig var det 

21 stycken som kryssat i att det stämmer helt, 8 personer kryssade för en femma och endast 2 personer 

svarade med en fyra. Den sista frågan om vårdnadshavare ansåg att BUP-personalen pratade på ett sätt 

som gjorde att de förstod det som sades, svarade 25 stycken att det stämmer helt och 6 stycken svarade 

med en femma. Alla dessa siffror visar förhållandevis högt, och det är ingen av vårdnadshavarna som 

uttryckt starkt missnöje gällande personalen. Siffrorna visar även på en relativt lik uppfattning utifrån 

vårdnadshavares perspektiv.  

 

Budskapet 

Den andra faktorn jag använde mig av var budskapet. Med det syftade jag på vad som sägs på 

återgivningen, hur det sägs, hur det tas emot av vårdnadshavare och så vidare. De fyra påståendena 

som stod för budskapet i enkäten är: ”Jag känner igen mitt barn i bilden som målades upp”, ”Jag fick 

tillräckligt med information om resultatet av utredningen”, ”Jag fick tydliga beskrivningar om mitt 

barns starka och mindre starka egenskaper” och ”Jag hade svårt att ta till mig av den information jag 

fick under mötet”.  

 På det sista påståendet, ”Jag hade svårt att ta till mig av den information jag fick under mötet”, 

svarade 29 stycken att det inte stämde alls, och 2 stycken svarade med en tvåa. Med det menar 

vårdnadshavarna att de inte ansett att de haft några svårigheter att ta in den information som tilldelats. 

De andra påståendena inom denna kategori var aningen mer spridda, se tabell 3.  
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                        Tabell 3 

 

Första påståendet i tabell 3, ”Jag känner igen mitt barn i bilden som målades upp”, svarade 23 

stycken att det stämde helt. 6 stycken vårdnadshavare kryssade för rutan för att svara fem, och 2 

stycken kryssade för en fyra.  

Till påståendet, ”Jag fick tillräckligt med information om resultatet av utredningen”, svarade 19 

stycken att det stämmer helt. 4 stycken kryssade för en femma, 4 stycken kryssade för en fyra, 2 

stycken kryssade för en trea och 2 stycken kryssade för en tvåa. Här var resultatet lite mer uppdelat, 

och spridningen av nöjdhet mer markant. Som tidigare nämnt lämnade jag även utrymme på sista 

sidan på enkäterna för att vårdnadshavarna skulle kunna skriva egna kommentarer och tankar om de så 

ville. En av vårdnadshavarna kommentarer går att se till budskapet på återgivningen: 

 

”Syftet med mötet var att informera enbart föräldrar. Barnet ska först vara med på nästa möte. Vi fick 

väldigt lite information, men ska få något skriftligt senare. Mest fick vi veta om andra ställen där vi ska 

få veta mer, och få stöd. Det var alldeles för lite info. Hade varit önskvärt att vi fick det skriftliga 

direkt.” 

 

Kommentaren pekar på ett missnöje i mängden information som tilldelats på mötet, vilket jag har valt 

att klassa under temat budskapet.  

 På det sista påståendet som jag tagit med i tabellen, ”Jag fick tydliga beskrivningar om mitt barns 

starka och mindre starka egenskaper”, fanns även där aningen mer spridning i svarsalternativen. 11 av 

de svarande höll med och tyckte att påståendet stämde helt. 10 stycken svarade med att kryssa för en 

femma, 6 stycken kryssade i en fyra. Inom detta påstående var det även 2 stycken som kryssade i en 
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trea och 2 stycken som kryssade i en etta. Utifrån de tidigare resultaten som visats har detta påståendet 

mer spridning än de tidigare svaren.  

 

Upplevelsen 

Det sista temat som jag valde att utforma enkäten kring är upplevelsen. Påståendena jag valde att ta 

med i enkäten är: ”Det fanns utrymme för mig att ställa frågor om jag undrade något”, ”Jag kände mig 

obekväm i rummet som mötet hölls i”, ”Psykologen/läkaren/kuratorn gav bra vägledning om vad för 

stöd som finns att få för mitt barn” och ”Återgivningen kändes överväldigad, med för mycket 

information”. Dessa påståenden valde jag ut för att kunna få så bred överblick som möjligt av 

vårdnadshavares upplevelse.  

Med påståendet ”Jag kände mig obekväm i rummet som mötet hölls i” ville jag se om de ibland 

sedda som kliniska mötesrum på BUP kunde ha en påverkan på upplevelsen för vårdnadshavare. Det 

var dock det enda påståendet på hela enkäten där alla 31 vårdnadshavarna svarade enhetligt, alla 31 

svarande uppgav att påståendet inte stämde alls. På påståendet om det fanns utrymme för 

vårdnadshavarna att ställa frågor om de undrade något svarade 27 stycken att det stämde bra och 4 

stycken kryssade för en femma. Det påståendet som gav störst spridning i svaren från vårdnadshavare 

var påståendet om personalen hade givit bra vägledning för vilket stöd som finns att få för barnet. Där 

svarade 14 stycken att det stämde helt, 8 stycken kryssade för en femma och 2 stycken uppgav en fyra. 

På den nedre delen av skalan hade vi 4 stycken som kryssat i en trea, 2 stycken som kryssat i en tvåa 

och 1 person som uppgav en etta att det inte stämmer alls. Vid det sista påståendet, om återgivningen 

kändes överväldigad, uppgav en klar majoritet på 21 stycken att det inte stämde alls, 9 stycken hade 

kryssat för en femma medan 1 person uppgav en tvåa. Jag läste igenom svaren för den som uppgav en 

tvåa och över lag fick jag uppfattningen om att personen i fråga varit ganska nöjd med återgivningen 

då svarsalternativen på dennes enkät varit av positiv karaktär, vilket får mig att misstänka att 

kryssandet av tvåan kanske egentligen skulle vara en femma. Dock är detta ingenting jag kan säga 

säkert och har räknat med svaret som det var angett. I tabell 4 visas dessa resultat. 
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                      Tabell 4 
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Analys  

Detta kapitel kommer jag att utforma likt resultatkapitlet, först en generell analys och sedan analys 

utifrån de tre teman jag valt att använda mig av. Jag har valt denna utformning för att så tydligt som 

möjligt kunna se vad vårdnadshavare ansåg om de olika delarna, om det var någon av de valda temana 

som utmärkte sig och vad som skulle kunna vara bidragande faktorn till att det var så vårdnadshavarna 

svarade.  

 

Generell analys 

Med de resultat som samlats in kan en se att återgivningarna ser olika ut enheterna eller psykologerna 

emellan. Då flertalet enkäter visar på att barnet har varit närvarande på hela eller delar av 

återgivningen medan majoriteten visar på att barnet inte närvarat. Den skillnaden påvisar varken en 

förbättring eller försämring av återgivningen. Dock visar det på att det Smedler och Tideman (2009) 

skrivit stämmer, att det inte finns någon specifik mall på om ett barn ska vara med eller inte, utan att 

det istället utgår ifrån faktorer som ålder och problematik. Resultatet visar på att psykologerna har 

anpassat återgivningen för var enskilt barn/vårdnadshavare, vilket jag endast kan tänka mig att är gjort 

för att få bästa möjliga återgivning för varje familj. Jag anser att detta visar på en professionalitet ifrån 

psykologen, och resultaten som visar på en hög generell nöjdhet hos vårdnadshavare visar på att 

psykologerna över lag gör en bra bedömning med detta.  

 Hur lång mötestiden är varierar även den, men i stort verkar vårdnadshavare nöjda med den utsatta 

tid som var. Även detta går att styrka med det Smedler och Tidemans (2009) skrev om den 

individuella utformningen av återgivningen. Även det Broberg et al (2015) tar upp om att behandlaren 

lyssnat till vårdnadshavare och det de berättat familjens situation för att styrka alliansen skulle kunna 

svara för denna del. BUP-personalen har under utredningen lärt känna familjen och utifrån det byggt 

upp en allians, vilket i sin tur kan bidra till att personalen gör rätt bedömning av hur lång mötestiden 

borde vara för att passa vårdnadshavare på bästa vis.  

 En översikt på resultatet av hur vårdnadshavare upplevde återgivningen i helhet var av god art. 

Majoriteten upplevde återgivningen i stort som givande och informativ, med vissa få undantag. Skulle 

det resultatet kunna vara missvisande? Sett till Austin (2011) som lyfter fram problematiken med att 

vårdnadshavare vill visa tacksamhet för den hjälp som de mottagit och att de inte vill förolämpa någon 

som har hjälpt deras barn. Trotts att enkäten varit anonym och fristående ifrån BUP skulle denna 

känsla kunna finnas undermedvetet hos vårdnadshavaren, att inte vilja kränka behandlaren som utfört 

sitt arbete eller försvåra kommande behandling av deras barn. Trotts att jag haft som mål att tydliggöra 

att enkäten inte skulle kunna påverka situationen kring vårdnadshavares barn kan jag se en viss risk att 

detta kan finnas med någonstans i vårdnadshavares tankar. Om en ser till Howlin och Moores (1997) 

studie och även Siklos och Kerns (2005) undersökning påvisar dessa motsatsen av det resultat jag fått 

fram genom denna enkätstudie. Kanske kan det bero på hur många vårdnadshavare som svarat på 
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enkäten eller en blandning av tidigare nämnda faktorer. Det skulle även kunna vara det att 

vårdnadshavare känner sig överväldigad av situationen de är i och att svara på enkäten direkt efter 

återgivningen kan ha varit ”lite för mycket för dem”.  

 

Personalen 

Utifrån vad resultatet visar på om att vårdnadshavare inte ansåg att personalen varit stressad anser jag 

som goda resultat. Utifrån Cullbergs (2006) kristeori och att återgivningen skulle kunna anses vara en 

kris, då det kan ses som en plötslig förändring för vårdnadshavares situation, anser jag att det är av 

stor relevans att BUP-personalen inte förmedlat stress. Det i sig skulle kunna ha betydande faktor av 

hur vårdnadshavare tar sig vidare i kris-faserna.  

 Vårdnadshavare har även uppgett goda resultat på att personalen varit tydlig och kunnig i sitt 

framförande av barnets problematik. En stor del av vårdnadshavarna har även uppgett att de anser att 

personalen varit kunnig och att de samtalat på ett sätt som vårdnadshavaren har förstått. Detta styrks 

av god kommunikation förståelse. Inom kommunikationsteorin belyser Payne (2008) vikten av en god 

kommunikation och även hur olika brus kan påverka kommunikationen och det budskapet som ska 

förmedlas. Med dessa resultat jag tagit upp om både stress och information som personalen förmedlat, 

anser jag att det visar på en hög professionell bedömning ifrån personalen som ansvarat för dessa 

återgivningar.  

 Tjersland, Engen och Jansen (2011) tar upp alliansen mellan behandlare och patient och menar på 

att alliansen utgår utifrån tre faktorer; målet, vägen för att nå målet och det bandet som finns mellan 

personerna. Dessa faktorer kan komma att spela in sett till vad vårdnadshavare anser om personalen. 

Vid en utredning är målet självklart att redogöra för barnets problematik, vägen dit är de tester som 

psykologen och läkaren utför och bandet som byggs upp mellan personal och vårdnadshavare kan 

bestå av gott bemötande och en typ av allians sinsemellan. Dessa tre punkter skulle kunna vara av 

relevans för de positiva resultat som framkommit via enkäten.  

 Andra faktorer som skulle kunna spela in på dessa goda resultat gällande personalen kan vara att 

vårdnadshavare tidigare haft svårt att få hjälp ifrån vården och därav besitter mindre bra erfarenheter 

av tidigare vårdkontakter. När nu vårdnadshavare äntligen blir hörda och utredningen är slutförd kan 

det i sig vara en lättnad för dem. Vårdnadshavarens förtroende för psykologen kan även ha byggts upp 

under utredningens gång, där kan vårdnadshavare fått se en engagerad, kunnig och empatisk psykolog 

och det i sig kan göra att upplevelsen blir av positiv karaktär. Personalen som varit involverad i 

utredningen kan även ha visat på en flexibilitet gällande bokningar av träffar för utredningen, men 

även tidsbokningen för återgivningen. Personalen kan ha varit lyhörd till det vårdnadshavaren berättat 

om hur familjens vardag ser ut och därefter anpassat tiderna för att passa vårdnadshavaren på bästa sätt 

(Broberg, Almqvist, Risholm Mothander & Tjus, 2015). 
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Budskapet 

I resultatet framgår det att vårdnadshavare själva bedömer att det inte alls hade svårt att ta till sig den 

informationen som tilldelats dem på återgivningen. Även påståendet om de kände igen bilden som 

målades upp av deras barn svarade vårdnadshavare till stor del att det stämde överens. Vid den 

punkten skulle en kunna se till ett förtroende mellan personal och vårdnadshavare, att vårdnadshavare 

tar till sig och medhåller om barnets starka och mindre starka egenskaper. Det skulle även kunna visa 

på en lättnad för vårdnadshavare att de till exempel nu kanske kan få bättre vård och hjälp för deras 

barn. Det är något jag i min förförståelse upplevt från närstående till mig, att när diagnosen är får 

vårdnadshavare lättare hjälp i skolan för sitt barn.  

 Gällande om vårdnadshavare ansåg att de fått tillräckligt med information om resultatet av 

utredningen var svaren mer spridda. Kanske skulle en viss del av det spridda och aningen lägre resultat 

kunna visa på delar av kristeorin. Cullberg (2006) beskriver att personer inte är mottagliga för 

information under de tidiga faserna av kristeorin. De har inte heller möjligheten att bearbeta 

informationen. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor, viss chock kan uppstå vid återgivningen 

och möjligheten att ta till sig av information brister vid detta tillfälle. Payne (2008) som beskriver att 

delar av kommunikationsteorin utgår ifrån ett utbyte av information och reaktionen på den utbytta 

informationen, detta skulle i sig kunna rubbas av Cullbergs (2006) kristeori.  

 Även det kommande påståendet, om vårdnadshavare fick tillräckligt med information under 

återgivningen, skulle kunna ha en viss förklaring i tidigare nämnda teorier. Dock har en 

vårdnadshavare uttryckt att det hade underlättat om de hade fått den skriftliga delen av utredningen att 

kunna ta del av för att få ett omfång av informationen. Det skulle kunna vara fler av vårdnadshavarna 

som känner så men inte uttryckt det i egna kommentarer. Detta påstående sammanflätas även till viss 

del med det sista påståendet om barnets starka och mindre starka egenskaper. Till viss del är det 

information som skulle tilldelas vårdnadshavarna, och även där kan en se visst missnöje i resultatet. 

Payne (2008) menar ju på att kommunikationen i stort handlar om hur ett budskap delas och sedan 

mottas och tolkas. Om budskapet inte har varit klart för vårdnadshavaren är det svårt för hen att motta 

och tolka informationen. Via det resultatet som framgått går det att se att viss del av kommunikationen 

av budskapet inte varit lika klar som de tidigare punkterna. Funderingar kring om det skulle vara 

möjligt att vårdnadshavare får ta del av utredningen i skrift uppkommer här, detta är bortom min 

kunskap, men sett till resultaten skulle det kanske gynna vårdnadshavaren på flera vis. Det skulle 

kunna minska första fasen av kris, om vårdnadshavare får ta del av informationen innan återgivningen. 

Det skulle även kunna bidra till att de är mer mottagliga för den nya informationen. Det skulle i 

förlängningen kunna bidra till en ännu bättre kommunikation behandlare och vårdnadshavare emellan.  
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Upplevelsen 

Det sista temat som jag valde att studera var upplevelsen som vårdnadshavaren har av återgivningen. 

När frågan om rummet på enheten hade upplevts som obekvämt svarade alla vårdnadshavarna de inte 

hade upplevt att rummet var obekvämt. Inom kommunikationsteorin tar även Payne (2008) upp att 

brus som kan störa kommunikationen. Om psykologen ordnar så att möteslokalen är trivsam och på en 

lugnare del av enheten minskar risken för störningsmoment under återgivningen. Det skulle kunna 

vara en bidragande faktor till att alla de deltagande vårdnadshavare inte upplevde rummet som 

någonting dåligt.  

 Vårdnadshavarna svarade även att det hade funnits utrymme att ställa frågor vid behov. Vilket i sig 

visar på en lyhördhet ifrån personalen och att kommunikationen fungerat väl.  

Det påståendet som haft störst spridning var om personalen givit vägledning till stöd som kan 

finnas för barnet att få. Där hade fåtalet angivit resultat som visade på den nedre delen av skalan. Det 

skulle kunna visa på det Amatea et al. (2012) skrivit om att vårdnadshavare har fått kämpa för att 

kunna få en utredning utan även för att rätt insats ska kunna finnas för att hjälpa barnet.  

 Hur upplevelsen har varit kan även tankar om framtiden komma att spela in, redan vid 

återgivningen kan vårdnadshavares oro om framtiden uppkomma även de svårigheter deras barn 

kommer att kunna möta. Struber et al. (2014) visar på att allmänheten ser personer med psykisk ohälsa 

som avvikande och har fördomar emot dem. Det i sig kan väcka en oro för barnets framtid.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur vårdnadshavare upplever återgivningen för deras 

barns NPF-utredning på BUP. Jag anser att det funnits en stor kunskapslucka inom området, och då 

studier utförts har de oftast haft ett fokus på behandlare eller barnet, vilket har gjort att vårdnadshavare 

hamnar i skymundan. Jag ville fokusera på vårdnadshavare främst för den stora betydelse som de har 

för barnet, och för att om vårdnadshavare får rätt kunskap om sitt barn kan förutsättningarna för barnet 

och dess framtid förbättras.  

 För att lyfta min frågeställning ”vilka utvecklingsmöjligheter skulle psykologerna på BUP kunna 

göra för att förbättra återgivningen för vårdnadshavare” vill jag poängtera att trotts att min studie visat 

på majoriteten goda resultat så finns det förbättringsmöjligheter. Först och främst skulle jag anse att en 

liknande studie i större omfång skulle gynna utvecklingen för återgivningen. I och med föreliggande 

studie väcks fler frågor så som; har de BUP-enheterna som valde att vara med i studien eller större 

engagemang och därav skulle kunna ge genomsnittligt bättre resultat än enheterna generellt? Eller var 

det så att jag kom i kontakt med dessa enheter en bättre passande tid än de andra enheterna? Dessa 

frågor bidrar till att jag tror att studien skulle kunna visa på andra resultat vid ett annat tillfälle.  

 Den största utvecklingsmöjligheten som jag kan se framkommer i studien är att vårdnadshavare 

skulle gynnas av att få den skriftliga delen av utredningen vid tidigare tillfälle, antingen innan 

återgivningen eller vid återgivningen. Om detta skulle kunna ske vid återgivningen skulle personalen 

kunna gå igenom den tillsammans med vårdnadshavare. På samma vis resonerar jag kring tanken om 

när enkäten tilldelats vårdnadshavare och vid vilket tillfälle vårdnadshavare har fyllt i den. Kanske 

hade det varit lämpligt att låta vårdnadshavare fylla i den vid ett senare tillfälle, kanske i hemma miljö 

och då återgivningen i sig kan ha sjunkit in mer. Som tidigare forskning visar detta på ett stressat 

moment och att vårdnadshavare till barn med NPF-diagnoser oftast upplever sig mer stressade.  

 En av den största spridningen av resultatet var under temat upplevelse, och där kan jag se ett behov 

ifrån vårdnadshavare att kunna få svar på vad som händer sen. Där skulle jag kunna se den betydande 

rollen för socionomen, eller i BUPs fall kuratorn som oftast är en socionom med steg 1 utbildning 

inom psykoterapi, som skulle kunna guida och vägleda vårdnadshavare till vad för alternativ till 

behandling eller hjälp som finns att få för barnet. Socionomer har i sin utbildning fått en kunskap om 

olika vårdenheter som finns i samhället, och jag anser att den kunskapen skulle kunna vara gynnsam 

för vårdnadshavare och barnet. Kanske skulle detta kunna vara en förlängning av återgivningen eller 

en träff vid senare tillfälle. Socionomens roll med hjälp av den utbildning hen besitter skulle även 

kunna hjälpa vårdnadshavare om vilka stöd de skulle kunna ansöka om från till exempel 

försäkringskassan. Ett bättre samarbete mellan olika statliga enheter skulle kunna gynna 

vårdnadshavare, och jag skulle tro att i en utsatt situation som denna skulle kunna vara för 

vårdnadshavare skulle det kunna vara bra för dem att få större kunskap om vilka hjälpmedel och stöd 

som finns för dem att ansöka och tillgå.  
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 För att beröra den andra forskningsfrågan; vilka är styrkorna och svagheterna med återgivningen på 

BUP Stockholm enligt vårdnadshavare? För att börja med styrkorna upplever jag med hjälp av 

insamlad data att återgivningen för de inblandade enheterna fungerar relativt bra. Att psykologerna 

anpassar återgivningen för varje enskilt barn och dess vårdnadshavare anser jag kan vara en styrka. Att 

kunna ha stor tillit till den utbildning och erfarenhet som psykologerna erhåller, och därigenom låta 

dem skräddarsy både utredning och återgivning, kan vara gynnsam. Utifrån resultatet och även den 

information som tilldelats i uppsatsen anser jag att det skulle kunna vara svårt att utarbeta en mall som 

skulle fungera för alla återgivningar. På grund av att barnets förutsättningar, tillstånd och ålder är 

olika, men även vårdnadshavarna inte är lika varandra. Styrkorna visar på att återgivningarna som vi 

har tagit del av har majoriteten varit av god karaktär, och därav kan jag se att det som skulle kunna 

göra återgivningarna ännu bättre är just en större undersökning av vårdnadshavares upplevelse. Jag 

anser dock att det kanske skulle kunna gynna nya eller mindre erfarna psykologer att kunna utgå ifrån 

någon typ av mall för att kunna hitta en trygghet där. Kanske skulle det kunna vara möjligt att utarbeta 

någon typ av bas-mall som de skulle kunna utgå ifrån, men med en öppenhet för psykologerna att 

kunna justera återgivningen för att på bästa vis anpassa familjen. 

Svagheterna anser jag att främst är på ett större och politiskt plan, vården är ansträngd och köerna 

för en utredning i dag har lång väntetid. Detta gör att vägen fram till återgivningen kan ses som en 

uppförsbacke för vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna är de som ansvarar för barnet, och under denna 

långa väntetid ska vårdnadshavarna försöka att hålla samman vardagen för deras barn, vilket för barn 

med viss problematik kan vara svårt. Det i sig kan styrka vad litteraturen säger, att vårdnadshavare vill 

visa tacksamhet att de fått hjälp och att de inte vill uppröra de som faktiskt hjälpt dem. Dock anser jag 

att det är viktigare att vårdnadshavare ska ha möjligheten att kunna ställa krav och få svar på frågor 

som de funderar över än att vårdnadshavare ska visa tacksamhet att de fått hjälp.  

 En annan svaghet är som tidigare nämnt att vårdnadshavare inte får ta del av den skriftliga 

utredningen förrän en viss tid efter återgivningen. Detta kan göra att vårdnadshavare saknar 

information eller att utredningen är svår för vårdnadshavare att förstå på egen hand. Då jag endast kan 

antaga att denna bristfällighet handlar om brist på tid och personal från psykiatrins håll, är även den 

delen svår att enkelt åtgärda. Vid påståendena som rörde sig om vårdnadshavare förstod det som 

psykologen sa och den information som tilldelats dem, skulle det kunna innebära att vårdnadshavare 

vill framstå som kunnig. Skulle de kryssa för att de inte har förstått den information som de fått om sitt 

barns tillstånd skulle det kunna komma tillbaka på att de inte är bildade nog, vilket skulle kunna göra 

att vårdnadshavare skattar att de förstått det som sagts för att dölja det de inte förstått.  

Slutsats  

Syftet med studien var att öka kunskapen om vårdnadshavares upplevelser återgivningarna inom BUP. 

För att kunna besvara syftet har jag utgått ifrån två frågeställningar, vilket har varit: ”Vilka 

utvecklingsmöjligheter av återgivningar finns det för psykologerna på BUP Stockholm, enligt 
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vårdnadshavare?” och ”Vilka är styrkorna och svagheterna med återgivningen på BUP Stockholm 

enligt vårdnadshavare?”.  

 Resultatet visar att vårdnadshavare uppgett att de över lag är nöjda med hur återgivningen varit för 

dem. Dock finns det vissa delar av resultatet som visar på att det finns möjlighet till förbättring. En 

förbättring skulle vara att vårdnadshavare får ta del av den skriftliga utredningen innan återgivningen. 

Det skulle ge möjlighet för vårdnadshavare att kunna processa det utrednings-teamet kommit fram till 

innan återgivningen och då troligen vara mer mottaglig för den information som tilldelas dem. En 

annan förbättringsmöjlighet skulle kunna vara att få en inplanerad träff eller att det sker i kombination 

med återgivningen för vad som kommer att vara nästa steg för vårdnadshavare och deras barn. I den 

delen anser jag att socionomen kliver in och med den kunskapen som socionomen erhåller kunna vara 

till god hjälp för familjerna på BUP, detta kan dock ligga utanför återgivningen men jag värderar dock 

att ta upp det som en kombination.  

 Gällande den andra forskningsfrågan, om styrkor och svagheter, anser jag att de går lite ”hand i 

hand”. Med de positiva resultaten som studien visar på, bekräftar det att psykologerna har kapaciteten 

av att utforma varje återgivning individuellt för att bäst bemöta familjen. Dock anser jag att det även 

kan finnas viss svaghet i detta, kanske vore det av vikt att kunna ha en bas-mall med utrymme för 

justeringar hur återgivningen bör gå till. Detta för att få en viss enhetlighet, men även skulle det kunna 

gynna en psykolog som en ny för BUP eller för enheten att ha några riktlinjer att förhålla sig till. Jag 

anser att styrkorna är större än svagheterna, och baserat på de teorier som jag valt att ta upp i 

uppsatsen visar psykologerna på god karaktär. Alliansteorin, kristeorin och kommunikationsteorin går 

att se tydliga tecken av i psykologernas ageranden och hur mottagandet av teorierna har varit.  

Sett till att denna uppsats nått ut till ett litet antal respondenter skulle en större undersökning 

behöva göras för att se till om dessa svar varit generellt över denna målgrupp eller om det i en större 

skala skulle visa på annat resultat.  

Vidare forskning 

Under studien stötte jag på problem att få med majoriteten BUP-enheter i Stockholm. Jag förstår att 

brist på tid är ett faktum för dessa enheter, men jag tror att studien skulle kunna vara av relevans för 

BUP, för att få bekräftat eller för att kunna förbättra återgivningen i framtiden. Därav skulle mitt 

förslag för framtida- eller vidareforskning vara att göra samma studie fast större omfång, det vill säga 

fler enheter och även längre tid för studien som med stor sannolikhet skulle generera i fler enkäter från 

vårdnadshavare. Utifrån det skulle en kunna se om återgivningen är fullt fungerande som den ser ut 

idag, och om den inte är det skulle det vara av intresse att intervjua vårdnadshavare för att få en 

uppfattning om vad som fungerar mindre bra och var återgivningen brister. Om vidarestudie skulle 

vara aktuellt skulle det även vara av intresse att kunna intervjua personal som utför återgivningar för 

att ta del av deras tankar och åsikter.  
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 Jag har i föreliggande studie visat ett intresse för denna, vad jag anser, kunskapslucka inom 

återgivningar. Jag har även samtalat med vårdnadshavare till barn med NPF-diagnoser, och mötts av 

positivitet ifrån vårdnadshavare att deras röst görs hörd.  

 Skulle det finnas tankar om att upplevelsen är olik beroende på diagnos anser jag att det kan vara 

intressant vidareforskning att separera diagnoserna och redovisa utfallet efter diagnoserna som egna 

kategorier.  
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undersökning. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Payne, M. (2008) Modern teoribildning i socialt arbete. (2., uppl) Stockholm: Natur och kultur 

 

Philips, B. & Holmqvist, R. (2008) Vad är verksamt i psykoterapi. Stockholm: Liber AB.  

 

Siklos, S., & Kerns, K.A. (2005) Assessing the diagnostic experiences of a small sample of parents of children 

with autism spectrum disorders. Research in Developmental Disabilities, 28(1), 9-22. 

 

Smedler, A.-C., & Tideman, E. (2009). Att testa barn och ungdomar. Om testmetoder i psykologiska 

utredningar. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Socialstyrelsen (2010) Oklart vem som har ansvaret för barn med psykisk ohälsa. Hämtad 7 maj 2019 

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/pressmeddelanden/oklartvemsomharansvarforbarnmed

psykiskohalsa 

 



 47 

Socialstyrelsen (2013) Samverka för barns bästa – En vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. 

Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-8-1.pdf 

 

Socialstyrelsen (2017) Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Hämtad från 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/kraftig-okning-av-psykisk-

ohalsa-bland-barn-och-unga-vuxna/ 

 

Socialstyrelsen (2019) Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Behovs- och problemanalys avseende goda råd. Hämtad från 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-

25.pdf 

 

Struber, J.P., Rocha, A., Christian, A. & Link, B.G (2014). Conceptions of Mental Illness: Attitudes of Mental 

Health Professionals and the General Public. Psychiatric Services, 65, 490-497. Från 

https://ps.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ps.201300136 

 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2017). Slutrapport 2017. Stöd till riktade insatser inom området psykisk 

hälsa – överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Hämtad från 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2018/04/Slutrapport-2017-Stöd-till-

riktade-insatser-inom-området-psykisk-hälsa.pdf 

 

Sverigesradio (2010) Flickor ges fel diagnoser. Hämtad 20 maj 2019. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=3578438 

 

Thurén, (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB: Stockholm 

 

Tjersland, O. A., Engen, G. & Jansen, U. (2011) Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. 

Studentlitteratur AB. Lund 

 

Trost, J. (2015) Enkätboken (4., uppl) Studentlitteratur: Lund 

 

 

TV4. (2018, december). Kalla Fakta De osynliga barnen. [Video]. Hämtad från 

https://www.tv4play.se/program/kalla-fakta/10001100 

 

Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed [Elektronisk resurs]. (Reviderad utgåva). Stockholm: 

Vetenskapsrådet 

 

 



 48 

Bilagor 

Bilaga 1 – Enkäten till vårdnadshavare 

 

 

 

 

 

 

Vill Du medverka i en enkätstudie som undersöker hur Du som vårdnadshavare 

upplever återgivningen av en utredning på BUP Stockholm? 

Med den här enkäten vill jag ta reda på Din upplevelse utav återgivningen av ditt barns utredning på 

BUP i Stockholm. Jag som står bakom enkäten heter Anna Jansson och är socionomstudent på Ersta 

Sköndal Bräcke högskola. Jag har valt att som min C-uppsats undersöka vårdnadshavares upplevelse 

av återgivningen på BUP i Stockholm. Enkäten syftar till att få en överblick av hur Du och andra 

vårdnadshavare upplever den delen av diagnosprocessen.  

 

Jag vill veta hur just Din upplevelse varit, det finns inga rätt eller fel svar, det viktiga är att du fyller i 

det som stämmer bäst in på Din upplevelse. Enkäten består av några korta bakgrundsfrågor och 

därefter 14 graderingsfrågor om återgivningen. Enkäten besvaras efter återgivningen och lämnas sedan 

till anställd på enheten. Jag vill att du lämnar enkäten i det medskickade kuvertet som du sedan 

tillsluter (detta för att bevara din anonymitet).  

 

Jag vill tydliggöra att Ditt deltagande i enkätundersökningen är frivilligt, och det inte kommer kunna 

påverka den hjälp ditt barn får. Enkätundersökningen är anonym och resultatet av enkäten kommer 

analyseras på gruppnivå.  

 

Jag hoppas att Du vill svara på enkäten för att göra vårdnadshavares röst hörd i den här delen av 

diagnosprocessen. Om Du skulle vilja ta del av den färdiga uppsatsen kommer den att publiceras på 

DiVa ibland andra uppsatser när uppsatsen är godkänd, och genom att söka på mitt namn där kommer 

du att kunna ta del av vad jag kommit fram till i min studie. 

Tusen tack för att Du tar dig tiden!  

Vänliga hälsningar 

Anna Jansson 

annjan5@esbhstudent.se  
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Enkät gällande vårdnadshavares upplevelse av återgivningen på BUP 

 
Vilken är din relation till barnet?    Mamma    Pappa   Annan:______________  

•     •    •  

 

Hur gammal är du?  ___________ 

 

Kön:             Man     Kvinna  Annat 

              •     •    • 

 

Var ditt barn med under återgivningen?  Ja     Nej   Delar av mötet 

              •     •    • 

 

Ställdes någon diagnos?       Ja      Nej 

              •     • 

 

Hur lång tid tog mötet?       Mindre än 30 min    30min-1h 

              •         • 

1h- 1,5 h       1,5h – 2h 

              •         • 

Mer än 2 timmar 

              • 

 

Hur upplevde du tiden för mötet?    För kort   Lagom  För långt 

              •     •    • 

 

Vilka yrkeskategorier ifrån BUP var närvarande?    Psykolog  Kurator 

                   •    • 

 

                   Sjuksköterska Läkare 

                   •     • 

 

                   Annan yrkeskategori  • 

     

Ange:______________________________ 
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De påståendena nedan är graderingsfrågor om Din upplevelse av återgivningen. Läs varje mening 

noga och kryssa i rutan för det alternativ som stämmer bäst på skala 1- 6 (1 = Stämmer inte alls och 

6= Stämmer precis). 

                1   2   3   4   5   6 

 

1. Jag är nöjd med återgivningen i helhet    •   •   •   •   •   • 

 

2. Psykolog/läkare/kurator var tydlig i     •   •   •   •   •   • 

framförandet av mitt barns problematik 

 

3. Jag känner igen mitt barn i bilden som     •   •   •   •   •   • 

målades upp 

 

4. Jag upplevde den psykolog/läkare/kurator   •   •   •   •   •   • 

som kunnig 

 

5. Det fanns utrymme för mig att ställa frågor  •   •   •   •   •   • 

om jag undrade något 

 

6. Psykolog/läkare/kurator pratade på ett sätt   •   •   •   •   •   • 

som jag förstod 

 

7. Jag fick tillräcklig information om     •   •   •   •   •   • 

resultatet av utredningen 

 

8. Jag fick tydliga beskrivningar om mitt     •   •   •   •   •   • 

barns starka och mindre starka egenskaper 

      

9. Jag kände mig obekväm i rummet som     •   •   •   •   •   • 

återgivningen hölls i 

 

10. Jag hade svårt att ta till mig av den     •   •   •   •   •   • 

information jag fick under mötet 

 

11. Psykolog/läkare/kurator gav bra vägledning  •   •   •   •   •   • 

om vad för stöd som finns att få för mitt barn 
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1   2   3   4   5   6 

 

12. Återgivningen kändes överväldigad,     •   •   •   •   •   • 

med för mycket information 

 

13. Jag upplevde psykolog/läkare/kurator    •   •   •   •   •   • 

som stressad 

 

14. Återgivningen gav mig bra information    •   •   •   •   •   • 

och var givande 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga som inte berördes i enkäten? Något som var bra/mindre bra? 

Något som skulle kunna vara bra för BUP att veta för att kunna förbättra återgivningen? Kommentera 

gärna nedan, eller på bifogat blankt papper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack än en gång för att du tog dig tiden att fylla i denna enkät! 
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Bilaga 2 – Första mejl, förfrågan, till BUP-enheterna 

 

Hej,  

Anna Jansson heter jag och jag går termin 6 på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke 

Högskola. Jag hade i höstas min praktik på BUP Solna, och trivdes väldigt bra. Då jag i framtiden vill 

arbeta främst med barn och unga, och troligen även inom psykiatrin har jag valt att skriva min uppsats 

inom detta ämne. Jag samtalade mycket med psykologer och kuratorer om just uppsatsen när jag var 

på BUP och tankarna nådde fram till att jag gärna vill se till hur vårdnadshavare upplever 

återgivningen av en diagnos för sitt barn.  

Till en början hade jag tänkt att endast utgå ifrån BUP Solna men känner att jag skulle vilja bredda det 

till ett Stockholmsperspektiv. Det kommer att ske via enkäter som psykologerna på var enhet kommer 

att dela ut till vårdnadshavare vid återgivningen, så att de kan fylla i enkäten efter. Jag kommer att 

hålla enkäten så liten och konkret som möjligt för att deltagandet inte ska bli ännu en sak att ta itu med 

för vårdnadshavare. Enkäterna kommer även att vara anonyma, identiteten hos vårdnadshavare är ej 

relevant för studien, deras åsikter är det viktiga.  

Jag har ifrån BUP Solna mötts av engagemang och psykologerna anser uppsatsämnet relevant. Min 

fråga till er på BUP **** är om ni skulle vilja vara med i samarbete med min uppsats. 

  

Jag ser fram emot att höra ifrån er. Jag vet att belastningen inom BUP är stor och jag kommer 

definitivt ha förståelse för det och försöka ta minsta möjliga tid ifrån ert arbete. Jag skulle vara otroligt 

glad om ni skulle vilja deltaga.  

  

Vänliga hälsningar  

Anna Jansson 
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Bilaga 3 – Ytterligare mejl till BUP-enheterna 

Hej ***, 

 

Jag har tidigare kontaktat BUP ***** men inte fått något svar ifrån dig, jag förstår att du har mycket 

att stå i och att belastningen är hög. Jag heter Anna Jansson och går termin 6 på Ersta Sköndal Bräcke 

högskola. Jag skriver min C-uppsats och har tänkt att göra det utifrån BUP. I höstas hade jag min 

praktik på BUP Solna och trivdes väldigt bra, utifrån det så väcktes idéen att skriva om hur 

vårdnadshavare upplever återgivningsmötet av deras barns diagnos. Jag tror att de tycker det är ett bra 

möte men det finns ingen forskning på det, och när jag och psykologerna på BUP Solna pratade om 

det tyckte vi det vore intressant att ta reda på. 

Då jag vet att belastningen är hög på enheterna, och även att föräldrar till barn med diagnoser kan ha 

mycket begränsat med tid har jag valt att göra en enkät (som tar mindre än 5 minuter) för 

vårdnadshavare att svara på. Och det som krävs av personalen är att den som håller i mötet (oftast 

psykologen) ger ut enkäten till vårdnadshavare för att fylla i, för att sedan lämna direkt till 

receptionen. Det är vad jag kommit fram till tar minst tid ifrån både föräldrarna och enheten. Jag 

skulle väldigt gärna vilja ha med så många enheter som möjligt, och om **** skulle vilja vara med 

skulle det betyda mycket för mig.  

 

Jag hoppas att höra ifrån dig så snart som möjligt, jag skulle vilja dra igång det här nästa vecka.  

Tusen tack för du tagit dig tiden.  

 

Vänliga hälsningar  

Anna Jansson 

 

 

Ps. jag kan nås via den här mailen eller på telefonnummer 073* ** ** ** 
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Bilaga 4 – Information till BUP-personal 

Angående enkätundersökningen för min kandidatuppsats 
Jag som står bakom den här enkätundersökningen heter Anna Jansson och jag går sjätte terminen på 

Ersta Sköndal Bräcke högskola. Jag hade under höstterminen 2018 min praktik på BUP Solna och 

tyckte att terminen var väldigt givande och intressant. Jag tycker psykiatrin är intressant och jag ser 

mig själv arbeta med barn och unga i framtiden.  

Under hösten på BUP funderade jag en del på den kommande uppsatsen. Jag kom fram till att jag 

ville skriva den om återgivningar, och då ifrån vårdnadshavares perspektiv. Då jag kollat runt på 

internet och hos anställda inom BUP såg jag att det fanns en kunskapslucka inom detta.  

I och med att jag inte alls vet hur vårdnadshavare upplever återgivningen ansåg jag att en enkät 

skulle vara bästa sättet att samla in data. Även sett till att det skulle ta minsta tid ifrån vårdnadshavare. 

Jag har även funderat på hur undersökningen skulle kunna ta minsta möjliga tid ifrån er anställda på 

enheten och kommit fram till dessa steg: 

 

1. När återgivningen är färdig skulle jag vilja att ni frågar vårdnadshavare om de skulle vilja fylla 

i en enkät angående hur de upplevt mötet. Informera gärna att det är en enkät fristående ifrån 

BUP, att det är en student som skriver den och att den är anonym (det finns även kortfattat i 

informationsbladet för vårdnadshavaren). 

2. Är det fler än en vårdnadshavare skulle jag vilja att de fyller i varsin enkät, då upplevelserna 

ofta inte är samma.  

3. Informera gärna att enkäten är kort, och kommer ta mindre än fem minuter. Syftet är att ta reda 

på hur vårdnadshavare upplever återgivningen, vilka som är starka och mindre starka punkter. 

4. När enkäten är ifylld vill jag att vårdnadshavare viker ihop enkäten, stoppar den i bifogade 

kuvertet och klistrar igen det.  

5. Vårdnadshavare ger sedan kuvertet till någon på enheten, bästa person kanske vore 

receptionisten. Enheten förvarar de inlämnade enkäterna på ett ställe. 

 

Papper som ska finnas med till vårdnadshavare är informationsbladet, enkäten, ett kuvert och ett 

blankt A4 (så de kan skriva egna kommentarer om de skulle vilja). Om det är några otydligheter, tveka 

inte på att höra av er till mig. 

Tusen tack för att ni vill vara med på den här undersökningen!  

 

Vänliga hälsningar  

Anna Jansson 

Annjan5@esbhstudent.se 
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