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Förord
Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseende bland de bästa i världen. Däremot har skillna-

derna i hälsa ökat på senare år. Barn som växer upp under svåra livsvillkor – exempelvis i form av 

ohälsa hos föräldern, fattigdom och trångboddhet - riskerar att få en sämre hälsa än övriga barn. En 

uppväxt som präglas av psykisk ohälsa, familjevåld och missbruk medför oavsett föräldrarnas ekono-

miska situation ökad risk för ohälsa hos barnet. Socialtjänstens ansvar är att tidigt uppmärksamma 

barn och ungdomar som lever under svåra livsvillkor och arbeta för att få till stånd tidiga och hållbara 

stödinsatser. Sverige har anslutit sig till FN:s Barnkonvention. Den betonar alla barns rätt till en positiv 

utveckling och genomsyras av att barnens bästa alltid ska komma i främsta rummet i alla åtgärder 

som rör barn. 

Vi har i Malmö stad uppmärksammat att för gruppen späda och små barn med komplexa livsvillkor 

saknas riktade, ändamålsenliga insatser. Därför startades pilotprojektet AHLVA med stöd av medel 

från Folkhälsomyndigheten. Målsättningen var att utifrån den forskning som finns kring späda och 

små barn erbjuda hjälpinsatser under barnets första år. I denna rapport presenteras en första ut-

värdering av AHLVA. För oss i Malmö stad är denna typ av praktiknära forskning mycket angelägen. 

Förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda ett fortsatt gott stöd till späda och små barn i Malmö.

Malmö 2015-07-06
Annelie Larsson, Förvaltningsdirektör
Sociala resursförvaltningen



4

Tack!
Vi vill rikta ett tack till:
De föräldrar som deltagit i utvärderingen och delat med sig av sina erfarenheter och tankar under 

behandlingstiden.

Personalen i ALHVA-teamet, som villigt samtalat med oss under projektets gång, samt lagt många 

timmar på att skriva loggbok.

De sjuksköterskor, pedagoger och socialsekreterare som avsatt viktig tid för samtal med oss.

Folkhälsomyndigheten som beviljat medel så att arbetet blev möjligt.

Malmö stad som bidragit ekonomiskt.

Annelie Björkhagen Turesson   Birthe Hagström
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Sammanfattning
En riskgrupp för att utveckla egna svårigheter är barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Inte sällan 

förekommer även överlappande svårigheter som beroendeproblem och våld i familjen som påverkar 

föräldraförmågan och därmed barnens utveckling negativt. Att upptäcka svårigheter tidigt i barnens 

liv och erbjuda anpassade insatser är därför viktigt.

I Malmö finns ett stort antal späd- och småbarnsfamiljer där det förekommer riskfaktorer av allvar-

ligt slag som psykisk ohälsa, våld och beroendeproblem vilket kan äventyra barns hälsa och utveck-

ling. I olika studier (Egeland & Erickson 2004; Jones Harden 2010; Sadler et al. 2006) dras slutsatsen 

att denna grupp har liten nytta av generellt förebyggande insatser, utan behöver istället individu-

aliserade insatser som tar hänsyn till den komplexa situation den enskilda familjen lever i. Utifrån 

denna kunskap har man i Malmö och med stöd av Folkhälsomyndigheten provat och utvärderat ett 

hembaserat arbete under späd- och småbarnstiden – projekt ALHVA. Forskningsprojektet har pågått 

under två år. 

Syftet med denna utvärdering är att undersöka om dessa tidiga insatser i familjerna gör det möj-

ligt att utvidga föräldraförmågan så att den tillsammans med kompletterande stöd blir tillräcklig för 

en positiv utveckling hos barnet.

  

Vårt urval är samtliga familjer och personal i ALHVA. Dessutom har vi pratat med ansvariga sjukskö-

terskor på barnhälsovården, anknytningspedagogerna på förskolan och ansvariga socialsekreterare. 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod och samlat in data genom: 

● Intervjuer.

● Loggböcker.

● Vineland-II (0-2 år), ett självskattningsformulär angående barnets adaptiva färdigheter avseende 

kommunikation och kontaktförmåga. 

● Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Ett självskattningsformulär avseende den vuxnes 

sinnesstämning. 

Samtliga familjer och personal i ALHVA har deltagit i utvärderingen. Vi har ett internt bortfall eftersom 

självskattningsformulären Vineland-II och HAD varit svåra att fylla i för några av familjerna.  

Resultat
● De barn vars föräldrar har avslutat behandlingen har utvecklats positivt. Vardagen är mera förut-

sägbar och omsorgssituationer som måltider, nattning och sömn fungerar bättre. 

● Föräldrarnas förmåga att förstå och svara på sitt barns signaler har ökat och de är mera tillgängliga 

när barnet behöver tröst och skydd.

● Familjernas komplexa och långvariga problematik innebär troligen ett behov av ett planerat och 

långsiktigt stöd för barnen.

● Samverkan som, med föräldrarnas medgivande, skett mellan ALHVA, vårdgivare, myndigheter 

samt familjens nätverk har varit möjlig och visat sig viktig för barnen och deras föräldrar. 

● Förskolan kan få en viktig roll för barnets utveckling om barnets behov av trygghet tillgodoses 

och om personalen samarbetar med föräldern.

● Utvärderingen ger en indikation om att familjer med komplex problematik inte i tillräckligt hög 

utsträckning uppmärksammas i barnhälsovården.
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● Papporna har fått ökad betydelse för barnen under projektets gång. Att behandlingsteamet ar-

betar med alla skyddande faktorer inom och utanför familjen är nödvändigt med tanke på mam-

mornas sårbarhet.
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Bakgrund
Malmö är en socialt, ekonomiskt och hälsomässigt ojämlik stad vilket påverkar många barns hälsa 

och utveckling negativt. I Malmö bor 318 000 personer varav ungefär 64 000 är barn, och av dessa 

barn är 19 000 under tre år. Av barnen i Malmö har mer än hälften en utrikesfödd förälder. Malmö är 

indelat i fem olika stadsområden och i projekt ALHVA finns familjer från samtliga.

En riskgrupp är barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Inte sällan förekommer även överlappande 

svårigheter som beroendeproblem och våld i familjen som påverkar föräldraförmågan och därmed 

barnens utveckling negativt. Att upptäcka svårigheter tidigt i barnens liv, och erbjuda insatser anpas-

sade till svårigheterna är därför viktigt.

I Malmö pågår sedan 1999 ett samverkansarbete, ALMA, mellan Malmö stad och hälso- och sjuk-

vården avseende barn och föräldrar där den vuxne har psykisk ohälsa (Hagström 2003). Arbetet syftar 

till att utveckla samverkan och metoder i arbetet med barnfamiljer och medverkande verksamheter 

är mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri. 

Projekt ALHVA, som denna rapport handlar om, har sin bakgrund i denna samverkan där behovet 

av ytterligare insatser, riktat till spädbarnsfamiljer uppmärksammades inom ALMAs konsultationste-

am. Konsultationsteamen är tvärfackliga och finns i Malmös fem stadområden sedan 2000 och har 

vuxit fram utifrån ett behov från praktiken. Dit kan personal vända sig för att rådgöra om möjligheten 

till stöd eller behandling i barnfamiljer där det finns psykisk ohälsa hos föräldern och en oro för att en 

positiv utveckling hos barnet inte kan tillgodoses.

I dessa konsultationsteam, har bristen på insatser riktade mot späd- och småbarnsfamiljer som 

tillhör olika riskgrupper, uppmärksammats. Insatser som både tar utgångspunkt i de stora och lång-

variga svårigheter som familjen har och i barnets behov av en tillräckligt god omsorg tidigt i livet. För 

denna grupp fanns minst resurser att tillgå. Många gånger erbjöds en praktisk insats i hemmet som 

hjälp med barnet och med enklare hushållsgöromål under spädbarnsåret, i väntan på att barnet blir 

ett år och kan börja i förskola. Denna hållning speglar dels en okunskap om relationens betydelse 

under spädbarnsåret (Broberg et al. 2006; Stern 2003) och dels en okritisk syn på vad förskolan kan 

erbjuda barn som växer upp i s.k. högriskfamiljer (Hagström 2010; Pluess & Belsky 2009; Pluess & 

Belsky 2010).

Syfte och mål
Syftet med utvärderingen är att under projekttiden och med hjälp av olika metoder undersöka om 

behandlingen har en påverkan på barnets utveckling och familjens situation utifrån projektets mål-

sättning.

Den övergripande frågeställningen är om det är möjligt att med hjälp av ALHVAs hembaserade 

arbete förbättra föräldraförmågan, så att den tillsammans med kompletterande stöd, blir tillräcklig för 

en positiv utveckling hos barnet.  

Målet är, att med barnets perspektiv i centrum, ta hänsyn till familjens situation utifrån flera aspek-

ter som kan påverka utvecklingen positivt. Att kunna hjälpa barn och föräldrar från en risksituation 

till en vardag som är tillräckligt bra för att möjliggöra en god psykisk och fysisk utveckling hos barnet. 

Disposition av rapporten
I detta inledande kapitel beskriver vi projektets bakgrund, syfte och mål. För att underlätta den fort-

satta läsningen presenterar vi också ALHVAs arbetsmodell. I kapitel 2 presenterar vi den teoretiska 

grund som ska hjälpa till att förstå materialet. I kapitel 3 beskriver vi hur vi har gått tillväga för att göra 

K
A
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12

utvärderingen. I kapitel 4-8 redovisar vi resultatet av undersökningen utifrån olika perspektiv och ger 

också våra kommenterar. I det sista kapitlet sammanfattar vi utvärderingen, lyfter upp viktiga resultat 

och diskuterar dem. Vi avslutar kapitlet med den nytta som resultatet kan få i det praktiska arbetet. 

Presentation av projekt ALHVA
För att underlätta den fortsätta läsningen ger vi en översiktlig bild av ALHVAs organisation och ar-

betsmodell.

Teamet består av:

● ansvarig chef, som även är chef för fler verksamheter

● projektledare, Eva som arbetar ca 70 procent

● två familjebehandlare, Karin och Kristina som båda arbetar heltid

Såväl projektledare som familjebehandlarna har mångårig erfarenhet av arbete med utsatta barn-

familjer. Samtliga har en terapeutisk grundutbildning. Merpareten av arbetet sker i hemmiljö, men 

teamet har även en centralt belägen lokal. Teamet har grupphandledning var fjortonde dag av en 

specialist i spädbarnspsykologi och har erbjudits viss fortbildning under projekttiden.

Det går inte att hålla isär familjens svårigheter och spädbarnets behov och heller inte hålla isär 

de äldre syskonens behov från det lilla barnet. Även om ALHVA har det lilla barnets utveckling i fokus 

arbetar teamet med helheten. Att familjen och den vuxne får den hjälp som behövs och att syskonen 

får den hjälp som behövs för sin utveckling. 

ALHVAs arbetsmodell
En familj kan aktualiseras via ALMAs konsultationsteam eller via en direktkontakt med ALHVA. Den ar-

betsmodell som beskrivs ska betraktas som en ram och inom ramen finns en flexibilitet utifrån famil-

jernas olikheter. Nedan illustreras modellen grafiskt. Variationen i familjerna är stor, men gemensamt 

för alla familjerna är att samtliga cirklar finns med under behandlingstiden och ambitionen är att de 

ska ”fyllas” d.v.s. vid avslut vara tillräckligt innehållsrika utifrån vad just det barnet behöver. 

Bild 1 ALHVAs arbetsmodell  

Modellen presenteras kortfattat och kommer att ytterligare beskrivas i rapportens olika avsnitt. 
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Information till föräldrar 
Informationen ges på en plats där föräldern är bekväm. Projektledaren och behandlaren informerar 

om innehållet i behandlingen samt frågar om medgivande till att ALHVA får samverka med andra 

verksamheter. Avsikten är att underlätta för barnet och familjen. Merparten av familjerna har en kon-

takt med socialtjänsten. Saknas det så uppmanas den verksamhet som remitterar att kontakta social-

tjänsten som utreder behovet.

Arbete i hemmet med kontakt och samspel
Teamet strävar efter en hög tillgänglighet och familjen erbjuds minst två hembesök varje vecka. För-

utom det kan telefonkontakt ske och vid akuta svårigheter ytterligare hembesök. Samspelsarbetet 

sker i alla situationer då förälder och barn är tillsammans som vid matning, blöjbyte, när barnet ska 

sova, påklädning samt i organiserade samspelsstunder. Under hembesöken ges också utrymme för 

samtal om föräldraskapet och om barnet. Variationen är stor inom föräldragruppen och en vägledan-

de metod kombineras med ett mera fritt reflekterande utifrån förälderns behov och förmåga.

Familjegrupp
En gång i veckan bjuds samtliga familjer till familjegrupp i ALHVAs lokal. I gruppen ska föräldrarna 

träna på att vara tillsammans med andra föräldrar och barn och ändå vara uppmärksamma och stöd-

jande mot sitt eget barn. I familjegruppen är såväl projektledare som behandlare delaktiga. Gruppen 

har en igenkännbar struktur med lek, sångstund och en gemensam måltid.  

Samverkan 
I början av behandlingen görs en inventering av de vårdgivare och myndigheter som familjen har 

kontakt med. De samverkanspartners som anges nedan är de mest vanliga. Förutom dem kan näm-

nas vårdcentral, försäkringskassa och bostadsbolag. 

Socialtjänst
Behandlingen erbjuds utifrån ett bistånd från socialtjänstens Barn och familj som finns med som 

samverkanspart under hela behandlingstiden. Även andra enheter inom socialtjänsten som försörj-

ningsstöd och vuxenenhet ingår ofta, men inte alltid, i samverkan. Familjestöd, som är en praktisk 

verksamhet och riktat till barnfamiljer med barn i förskoleåldern är ofta en viktig samverkanspart när 

vardagen för barnen är svår. En och samma person, kan i samarbete med behandlaren i ALHVA upp-

rätthålla en struktur i vardagen och vara behjälpliga med barn, mat och enklare hushållsgöromål de 

dagar eller tider behandlaren inte är där. 

Mödrahälsovård och Kvinnoklinik (KK)
För de kvinnor som är gravida tas en kontakt med barnmorska och en planering görs tillsammans 

med familjen om förlossning, vårdtid på KK, första tiden efter förlossning, samt vilken barnavårdscen-

tral (BVC) som ska väljas. Om möjligt träffar föräldrarna BVC sköterskan innan förlossning.

Barnhälsovård
Familjebehandlaren tar kontakt med familjens sköterska på BVC och försöker till en början följa med 

på besöken. Målet är att föräldern själv ska gå dit, samt få en vana att söka hjälp på BVC för frågor kring 

sitt barn. I barnets journal skrivs in att familjen har kontakt med ALHVA för att så långt som möjligt 
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säkerställa att man är uppmärksam på barnets situation även efter behandlingen.

Vuxenpsykiatri
Med hänsyn till föräldrarnas psykiska svårigheter är vuxenpsykiatrin en viktig samverkanspart. Alla 

föräldrarna har inte en kontakt och behandlaren eller projektledaren är behjälpliga med att skapa 

kontakt och vid behov praktiskt hjälpa till så att föräldern kommer på avtalad tid.

Förskola
I god tid innan ett barn ska börja i förskola tas kontakt med förskoleförvaltningens placeringsenhet 

och i dialog väljs en förskola som passar för barnet. Projektledare och behandlare träffar förskolans 

chef och avdelningspersonal innan barnet har börjat utifrån att barnet behöver en anknytningspe-

dagog (som också arbetar med andra barn). Föräldern inskolar och behandlaren är behjälplig som 

ett stöd till föräldern. Personalen erbjuds fortbildning och projektledaren erbjuder handledning till 

avdelningens personal under första halvåret.

Nätverk
Att bygga upp ett stödjande nätverk hör till ALHVAs långsiktiga planering för barnen och familjerna. 

Har familjen ett eget nätverk i form av släkt och vänner så kontaktas de för att diskutera hur man kan 

hjälpas åt med stöd nu och i framtiden. Saknas nätverk försöker teamet hjälpa till att ett sådant byggs 

upp. 

Avslut i ALHVA
När familjen avslutar görs det succesivt med familjen och med personer som varit viktiga under be-

handlingen (privata och professionella) och som förväntas bli viktiga framöver för barnet och familjen.
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Teoretisk grund
Synen på barns utveckling har under senare år förändrats. Idag visar ett tvärvetenskapligt forsknings-

fält på att barnets utveckling under de första åren påverkas, förutom av det genetiska arvet, i hög 

grad av miljön som inbegriper omsorg, reglering och interaktion mellan barn och förälder (eller pri-

mär omsorgsgivare) (Broberg et al. 2006; Broberg et al. 2008; Grossmann et al. 2005; Stern 2003). 

Anknytning
Viktiga utvecklingsuppgifter för barnet under de första åren, de åren ALHVA möter barn och förälder, 

är att knyta an till sin förälder, utforska omvärlden samt att utveckla ett språk. Barnets anknytnings-

beteende och känslostämningar är oberoende av kultur, vilket innebär att spädbarn över världen 

uttrycker samma känslor gentemot föräldern eller omsorgsgivaren. Forskning visar på anknytningens 

grundläggande betydelse för vidare utveckling och det finns skäl att ägna området utrymme. 

För att barnet ska klara sina tidiga utvecklingsuppgifter behöver föräldern stödja och hjälpa, ha 

det som vi kallar för en föräldraförmåga. För små barn innebär det att föräldern är förutsägbar, till-

gänglig och lyhörd för sitt barn, samt kan reglera barnets känslor och vara den ”trygga bas” och 

”säkra hamn” som ett litet barn behöver för att våga vara nyfiket och utforskande (Broberg et al. 2006; 

Broberg et al. 2008). Anknytningsforskningen visar på hur förälderns förmåga att tillgodose sitt barns 

behov i anknytningssituationer påverkar anknytningens kvalité. Den som är anknuten d.v.s. barnet, 

söker trygghet, tröst och beskydd hos sin anknytningsperson. Hur barnet får svar i många återkom-

mande anknytningssituationer lägger grund för det anknytningsmönster som succesivt etableras 

under de första åren. Inom ramen för anknytningsrelationen utvecklar barnet succesivt det som 

Bowlby (1980) benämnde som ”Inre arbetsmodell av sig själv och andra” och som återspeglar barnets 

faktiska erfarenheter av hur det är att vara tillsammans med andra. Till exempel ” Vad kan jag förvänta 

mig av andra när jag är rädd”.

De flesta (60-70 procent) barn har föräldrar som är tillräckligt förutsägbara och tillgängliga och 

utvecklar en trygg anknytning. Bland otryggt anknutna barn kan urskiljas två organiserade anknyt-

ningsmönster. Det ena är den otrygga undvikande anknytningen där föräldern reagerar negativt eller 

undvikande på barnets behov av närhet. Barnet lär sig att till stor del klara sig själv och är sparsam 

med att använda föräldern som en trygg bas. Det andra är otrygg ambivalent anknytning där tröst, 

skydd och reglering i hög grad sker på förälderns villkor och blir oförutsägbart. Barnets närhetssökan-

de trappas därför upp och barnet kan upplevas som alltför krävande och närhetssökande. Idag finns 

inga belägg för att dessa två otrygga men organiserade anknytningsmönster, som enskild riskfaktor, 

innebär framtida psykiska svårigheter för barnet. 

En uttalad riskgrupp är däremot de barn som utvecklar en desorganiserad anknytning. Föräldern 

är skrämmande för barnet i anknytningssituationer, men barnets behov kan också vara skrämmande 

för föräldern. Dessa barn har företrädesvis, men inte alltid, föräldrar som tillhör olika så kallade risk-

grupper som psykisk ohälsa, beroende, våld samt föräldrar som utsätter sina barn för fysisk eller psy-

kisk vanvård. Inom dessa riskgrupper visar vissa studier att 80 procent av barnen utvecklar en desor-

ganiserad anknytning (Lyons-Ruth et al. 1989). Barnen löper en ökad risk att utveckla egna svårigheter 

under barndomen och senare i livet. Svårigheter som rapporteras från longitudinella studier är bl.a. 

depression, dissociation, antisocialt beteende samt borderlineproblematik (Lyons Ruth 2011). 

Anknytning har betydelse i barndomen, men också under uppväxten, i vuxenlivet och ur ett 

flergenerationsperspektiv. Forskning kring vuxnas anknytningserfarenheter visar att svårigheten att 

reglera starka känslotillstånd riskerar att föras vidare till nästa generation (Main & Hesse 1990). Hur ett 
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barn blir omhändertaget och reglerat lägger grunden för den egna förmågan att förstå andra och 

själv ta om hand. En förmåga som i sin tur har betydelse för den psykiska hälsan och för relationer 

med andra (Broberg et al. 2006; Grossmann et al. 2005).

Utvecklingspsykopatologi
Ett teoretiskt perspektiv för att studera och förstå utvecklingen hos barn som växer upp i familjer med 

en komplex problematik är utvecklingspsykopatologi. Begreppet har definierats som ”… studier av 

upprinnelsen till och utvecklingen av individuella missanpassningsmönster…” (Sroufe & Rutter 1984). 

Att över tid följa avvikelser från den så kallade ”normalutvecklingen” bidrar till kunskap om uppväxt i 

riskfyllda miljöer. Det handlar inte om miljöer och familjer där det finns en riskfaktor som kan påverka 

barnets utveckling negativt, utan snarare en anhopning av riskfaktorer. Psykisk ohälsa, beroendepro-

blem, bruk av våld och socioekonomiska svårigheter är välkända. En undersökning som bidragit med 

stor kunskap är ”Minnesota Longitudinal Study of Parents and Children”. Studien har pågått sedan 

1975 och inkluderar 267 barn och deras familjer från graviditeten till vuxenlivet. Två krav fanns för 

deltagande, dels att det var kvinnans första graviditet och dels att mödrarna fick ekonomiskt bistånd 

från motsvarigheten till svensk socialtjänst (Sroufe et al. 2005). När barnen var två år kunde fyra olika 

grupper av barn som utsattes för omsorgssvikt identifieras. Barn som misshandlades fysiskt, barn som 

misshandlades verbalt, vanvårdade barn och barn vars mödrar var känslomässigt otillgängliga. Till en 

del överlappade grupperna varandra. I jämförelse med andra barn från samma område hade barnen 

i undersökningsgruppen större svårigheter. Den grupp barn som forskarna beskriver hade störst och 

mera djupgående svårigheter var barnen till känslomässigt otillgängliga föräldrar där samspelet var 

glädjelöst och mekaniskt. Vid uppföljning upp i skolåldern visade dessa barn större inlärningssvårig-

heter och svårigheter i kamratkontakter än barnen i de övriga grupperna (a.a.). 

Rutter & Quinton (1984) och Masten & Coatsworth (1995) visar att föräldrarnas psykiska ohälsa 

ofta ger upphov till andra riskfaktorer i familjen som genetisk risk, bristande omsorg, hög stress, dålig 

ekonomi samt instabila familjeförhållanden. De menar båda, att barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

därigenom utsattes för multipel risk vilket var orsaken till att barnen i högre grad än andra utvecklar 

olika svårigheter under uppväxtåren. 

Barns utveckling är sammansatt och forskning visar på att emotionell stress som uppstår vid lång-

varig omsorgsbrist i tidig ålder, har en negativ neurologisk påverkan på barnet (Braarud & Nordanger 

2011; Glaser 2000). Hjärnans utveckling är således inte enbart beroende av genetiska faktorer utan 

även av omsorgsmiljön. Idag finns ett ökat intresse för att knyta ihop forskning från neurobiologi och 

anknytningsforskning.

Inom utvecklingspsykopatologin försöker man förstå det enskilda barnets utveckling över tid ut-

ifrån den transaktionella modellen där såväl olika riskfaktorer som skyddande omgivningsfaktorer får 

en betydelse. Vilken betydelse går inte entydigt att säga utan utvecklingspsykopatologin visar på 

variation, individuella skillnader och hur förändring sker (Andersson 2008). Det är ingen medicinsk 

modell, ingen diagnos, utan beskriver en eller flera avvikelser som får negativ betydelse för den fort-

satta utvecklingen och ju längre dessa avvikelser pågår desto svårare är de att bryta (Broberg et al. 

2003). Vi måste naturligtvis alltid vara försiktiga vid bedömningar. För att förstå och värdera avvikelser 

behövs kunskap om barnets normalutveckling, som för det lilla barnet till stor del handlar om kontakt 

och samspel mellan barn och förälder. Ju mer vi vet om normalutvecklingen, ju säkrare blir vi också 

inför avvikelser. När det gäller små barn bör vi också hålla i minnet att även i en ogynnsam miljö kan 

det ta tid innan barnet utvecklar symtom (Cicchetti & Toth 1995). 
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Utvecklingspsykopatologin intresserar sig för kontinuitet, när sådan bryts (diskkontinuitet) och 

när brytpunkten innebär en riktningsförändring eller ”vändpunkt” (Rutter 1996). För att vara en vänd-

punkt krävs en förändring i kvalitet samt att man kan anta att förändringen kan bestå över tid. Bowlby 

införde begreppet utvecklingslinje och föreställde sig normalutvecklingen som en mittlinje och där 

avvikelser blir förgreningar från denna linje (1988). Ju längre tiden går desto större blir avståndet mel-

lan avvikelserna och den så kallade normalutvecklingen. Uppmärksammas barn som lever i en svår 

uppväxtmiljö tidigt och anpassade insatser erbjuds, kan risken minskas för att avvikelser sker och att 

barnets utveckling påverkas negativt. Således är tidigt stöd som tar utgångspunkt i de många riskfak-

torer som finns i familjen viktigt för att undvika att svårigheter byggs på över tid.

Konsekvenserna av det perspektiv som utvecklingspsykopatologin intar vad avser komplexa sam-

spel mellan barnet och miljön, blir att det är viktigare att studera individuella mönster, utvecklings-

vägar och förändring än att söka efter orsak. En viss händelse i ett barns liv ger en förhöjd risk för psy-

kopatologi, men om risken realiseras beror på olika faktorer, som barnets egna förutsättningar (arv, 

sårbarhet och miljö), allvaret och kontinuiteten i bristerna och om det finns underlättande faktorer 

(Broberg et al. 2003). Med underlättande faktorer menas t.ex. utveckling av en positiv relation mellan 

förälder och barn och att det finns kompenserande stöd utanför familjen. 

Kunskap från utvecklingspsykopatologin bidrar till att man idag starkt betonar betydelsen av tidi-

ga insatser till familjer där vi, utifrån den sammantagna bilden, kan hålla för troligt att det finns risk för 

en negativ utveckling för barnet. Ur vetenskaplig synpunkt är det en fördel om studier av utvecklings-

psykopatologi startar tidigt i barns liv, helst innan barnet utvecklat symptom, vilket gör perspektivet 

intressant i projekt ALHVA. 

Anknytningsbaserat arbete i hemmet
I forskning kring föräldrar med många olika svårigheter och deras späda och små barn, dras slutsat-

sen att gruppen har liten nytta av generellt förebyggande insatser. Istället förespråkas en modell med 

individualiserade målinriktade insatser som tar hänsyn till den komplexa situation som den enskilde 

familjen lever i (Egeland 2009; Jones Harden 2010; Killén 2010; Olds 2002). I en sådan modell ingår 

en värdering av föräldrafunktionerna, föräldrarnas inre arbetsmodeller, trolig utvecklingspotential, 

anknytning och samspelet mellan förälder och barn. Dessutom integreras det sammanhang som 

familjen lever i, som socioekonomisk situation och stödjande nätverk (a.a.). Modellen handlar således 

inte enbart om samspelsarbete utan förhåller sig till den komplexa mångfald familjen lever i. 

STEPP (Stepp Torward Effective, Enjoyable Parenting) är en psykoeducativ modell utvecklat för 

mammor med många olika svårigheter, som kombinerar träning av föräldrafunktioner med sam-

spelsarbete tillsammans med barnet (Egeland 2009). I modellen kombineras vägledning med ett 

mera fritt reflekterande. Kontakten påbörjas med fördel under graviditeten och familjerna erbjuds 

hembesök två gånger per vecka samt föräldragrupp varje vecka. I en randomiserad studie (154 kvin-

nor) visades att de mammor som deltog i projektet hade större förståelse för sitt barns behov och var 

mera sensitiva för deras signaler, hade färre depressioner, hanterade sin livssituation bättre och hade 

färre nya graviditeter. Författarna betonar vikten av samverkan med andra vårdgivare och myndighe-

ter och att familjer med sociala problem behöver sociala insatser (Egeland & Erickson 2004).

”Minding the baby”, ett annat anknytningsbaserat program i hemmiljö, riktar sig till unga första-

gångsmammor i riskmiljö. I modellen som sträcker sig från graviditetens mitt till barnet fyllt två år, 

integreras även andra verksamheter. Syftet är att mamma ska utvidga sin föräldraförmåga och sin 

reflekterade förmåga för att i högre grad förstå sitt eget bidrag i relationen och inte enbart reagera på 
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barnets beteende eller handlingar. I programmet ingår såväl arbete med kontakt och samspel som 

ett stödjande arbete kring t.ex. vård och myndighetskontakter (Sadler et al. 2006).

Jones Harden (2010) som studerat olika hembaserade program riktat till riskgrupper i graviditeten 

och under barnets första år, pekar på variationen i kvalitén. Emellertid ser hon hembaserat arbete un-

der graviditet och spädbarnstid som en möjlighet och lyfter fram vissa saker som viktiga. Bland annat 

att arbetet måste vara av hög kvalité vilket är speciellt viktigt för psykiskt sårbara föräldrar. Med hög 

kvalité menas att personalen ska vara välutbildad, förtrogen med de riskfaktorer som finns i familjen 

och få handledning på sitt arbete. Dessutom ska arbetet vara målinriktat och föräldra-barn samspelet 

centralt. 

Kunskap om anknytningens och andra relationers betydelse har varit viktiga, inte bara för ut-

veckling av enskilt arbete med föräldrar och barn, utan även för utvecklingen av gruppbehandling 

för späd- och småbarnsföräldrar (Sandahl et al. 2014). Gruppbehandling ingår i som en del i många 

hembaserade program bl.a. STEPP och är också en del i ALHVAs modell.

Behandlarens betydelse
I en behandling som syftar till att utvidga förälderns förmåga att förstå sitt barn och vara tillgänglig 

när det behövs, är en tillitsfull relation till behandlaren grundläggande vilket bekräftas i många olika 

studier t.ex. Neander (2011). Tillit och förtroende kan byggas på olika sätt och kontakt och samtal kan 

kombineras med praktisk hjälp i vardagen (Brandtzæg et al. 2011). Till exempel kan hjälp med kontak-

ter, ekonomi och med förskola skapa tilltro till att behandlaren både kan och vill hjälpa och blir en del 

i bygget av en förtroendefull relation. Arbetet med att utveckla förtroende kan emellertid vara både 

svårt och tidskrävande med omotiverade och ibland misstänksamma och rädda föräldrar. Brandtzæg 

et al. (2011) beskriver behandlarens roll så här:

Behandlaren ska både vara den reflekterande omsorgspersonen och förhål-
la sig till föräldern på det sätt han eller hon vill att de ska förhålla sig till 
barnet (min översättning s. 174).

I ett avsnitt om Prevention och intervention lyfter Andersson (2008) ett intressant resonemang utifrån 

Rutter och Yule (2002) som stämmer överens med citatet ovan:

Klinisk praktik innebär inte bara tillämpning av vetenskaplig kunskap, efter-
son interpersonell skicklighet och social sensitivitet är av avgörande bety-
delse. (s.43)

Andersson menar att känslighet för individuella skillnader, i kombination med kunskap troligen är en 

förutsättning för arbete i utsatta familjer. 
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Tillvägagångssätt
I detta avsnitt kommer vi kort beskriva hur vi har gjort vår utvärdering som har pågått under två års tid.

Urval
Vårt urval består av: 

● Samtliga familjer som erbjudits hembaserat stöd utifrån ett bistånd från socialtjänsten.

● Samtlig personal i ALHVA, d.v.s. projektledaren och de två familjebehandlarna.

● Ansvariga socialsekreterare som arbetar på myndighetsfunktionen med de aktuella familjerna.

● De sjuksköterskor på barnhälsovården som har medicinskt ansvar för barnen.

● Anknytningspedagogerna i förskolan.

I följande tabell ges en schematisk bild över de 16 barn som under någon period har haft kontakt 

med ALHVA under utvärderingstiden.

Tabell 1 Barnen i ALHVA

Metod
Vi har använt oss av kvalitativ metod eftersom det är ett lämpligt tillvägagångssätt för att genomföra 

denna typ av studie. Vi har använt oss av fyra olika metoder i vår datainsamling för att göra det möj-

ligt att studera det hembaserade arbetet ur olika aspekter och se förändring över tid. Vi får en bild av 

barnets utveckling och familjens situation samt behandlarnas erfarenheter, som blir en grund för vår 

förståelse och analys. Nedan kommer en beskrivning av våra datainsamlingsmetoder:

Loggböcker
Projektledaren och de två behandlarna har skrivit loggbok en gång varje vecka utifrån erfarenheter 

som har gjorts i arbetet. I loggboken har situationer lyfts fram kring anknytning, kontakt, samspel 

och relation mellan förälder och barn samt arbete i samverkan och med familjens eget nätverk. Var 

sjätte månad har vi läst loggböckerna för att kunna urskilja viktiga delar och skapa oss en helhet av 

materialet. 

Intervjuer
● Föräldrarna intervjuas med hjälp av en intervjuguide, när de tackar ja till medverkan, efter sex 

månader och när behandlingen är avslutad. Projektledaren och behandlarna intervjuas med hjälp 

av en intervjuguide i samband med projektstarten och därefter varje sjätte månad.
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Adam

Bea
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Dag

Karl

Mats

Otto och Otti (tvillingar)

Barn vars föräldrar är 
i pågående behandling

Ester

Filippa

Lars

Noa
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● Ansvarig socialsekreterare intervjuas med hjälp av intervjuguide efter det att familjen har avslutat 

sin behandling.

● Från barnhälsovården inhämtas uppgifter om tillväxt, hälsotillstånd, utveckling samt om barnet 

har vårdats på sjukhus. Vi har gjort intervju samt inhämtat tillväxtkurvor för åtta av 15 barn. 

● Barnets anknytningspedagog intervjuas med hjälp av en intervjuguide efter inskolning och efter 

barnets sex första månader i förskola.

Vineland-II (0-2 år)
Ett validerat självskattningsformulär, Vineland-II (0-2 år), där kommunikation, relationsförmåga och 

problembeteende skattas har fyllts i av förälder och behandlare vid behandlingens början, efter sex 

månader och efter 12 månader. Efter det att barnet har varit sex månader på förskola fyller även pe-

dagogen i ett skattningsformulär.

HAD
Som ett mått på förälderns sinnesstämning har vi använt oss av självskattningsformuläret HAD 

(Hospital, Anxiety and Depression Scale). 

Bortfall
Samtliga familjer som har erbjudits behandling i ALHVA har samtyckt till att ingå i forskningsprojektet, 

även projektledaren, de två behandlarna och berörd personal från socialtjänst, förskola och barn-

hälsovård. Däremot har vi ett internt bortfall beroende på olika omständigheter. En anledning är att 

ALHVA har ett kontinuerligt intag, vilket innebär att några familjer inte varit så länge i projektet att vi 

har hunnit genomföra alla de olika delarna i utvärderingen innan projektets avslut. En annan anled-

ning är att självskattningsformulären Vineland-II och HAD har visat sig vara svåra att fylla i för några av 

föräldrarna. Som grund för svårigheter att fylla i Vineland II uppger föräldrarna att det är alltför många 

frågor, de har svårt att fokusera och att de inte alltid förstår frågorna. Vad gäller HAD har liknande tan-

kar framförts och en förälder har trots tolk inte kunnat förstå innebörden av vissa frågor i formuläret. 

Till exempel innehåller en av frågorna en metafor som för några varit svår att förstå. Detta innebär att 

resultatet av dessa självskattningsinstrument riskerar att inte bli tillförlitligt. 

När det gäller Vineland-II så har vi av den anledningen valt bort skattningar gjorda av föräldrarna 

och istället förlitat oss på de skattningar som behandlarna har gjort vid samma tidpunkt.

När det gäller HAD har vi valt att inte använda oss av självskattningsformuläret när vi tidigare har 

märkt att föräldrarna har haft svårt att förstå frågorna. Vi har även sorterat bort de formulär där vi 

misstänkt att föräldrarna inte har förstått frågorna fullt ut. Åtta av femton mammor har genomfört 

självskattningen vid minst ett tillfälle och har enligt vår bedömning förstått frågorna. Det är endast 

dessa formulär vi har använt oss av i utvärderingen. 

Etiska överväganden
Denna utvärdering handlar om en liten utsatt grupp barn och deras föräldrar. Ett etiskt dilemma vi 

haft är hur vi ska rapportera familjernas svårigheter. Vi har diskuterat om det vore bäst att rapportera 

på gruppnivå för att minska risken att bli igenkänd. Emellertid skulle mycket av variationen och det 

unika i varje familj gå förlorad och därmed också kunskap om problem och behov. Därför har vi, med 

stöd av tidigare forskares diskussioner om etiska dilemman kring rapportering av utsatta och svaga 

grupper (Andersson 2004; Eliasson 1997), valt att rapportera både på individnivå och på gruppnivå 
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och valt bort delar som blivit alltför utelämnande.  

Vilka är vi som gjort utvärderingen
Vi som är forskare har olika bakgrund och presenterar oss kortfattat.

Annelie Björkhagen Turesson är fil.dr. i socialt arbete och arbetar såväl som lektor i socialt arbete på 

Malmö högskola som FoU-koordinator på Välfärdsavdelningen i Malmö stad. Hon disputerade 2009 

på en avhandling om barn och ungdomar som har en mamma i fängelse. Hon har också en grund-

utbildning i familjeterapi och har 20 års erfarenhet av socialt arbete. 

Birthe Hagström är fil.dr. i pedagogik och har bl.a. arbetat som chef för en behandlingsinstitution 

för späda och små barn och deras föräldrar. Sedan 1999 arbetar hon som utvecklingsledare för ALMA. 

Birthe disputerade 2010 på avhandlingen ”Kompletterande anknytningsperson på förskola”. Birthe 

har en närhet till projekt ALHVA, dels genom sitt tidigare arbete i en spädbarnsverksamhet och dels 

som utvecklingsledare för ALMA. En sådan närhet kan ur forskningssynpunkt vara problematisk, ge-

nom att forskaren kan ha färdiga antaganden, som en övertygelse om att anknytningens betydelse 

eller att en samverkan mellan verksamheter är viktigt. Å andra sidan kan förtrogenheten med kun-

skapsområdet underlätta förståelsen av det material som samlats in.
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En översikt över familjerna i ALHVA
I detta kapitel har vi en ambition att ge en översiktlig och sammanhållen bild av familjerna. 

Vi har valt att anonymisera familjerna genom att ge varje familj ett namn i form av en bokstav från 

A till O. Familjemedlemmarna har sedan fått ett namn som börjar på samma bokstav, t.ex. barnet i 

familjen A heter Adam och mamman Anna. Det ger förhoppningsvis läsaren en bättre överblick och 

det blir även lättare att förstå vilka personer som tillhör samma familj. Vi har endast intervjuat en pap-

pa vilket innebär att fädernas perspektiv finns med i mycket begränsad omfattning. Nedan finns en 

tabell som sammanfattar delar av denna text.

Mammorna är födda mellan åren 1970 och 1993, knappt hälften av dem är födda på 1990-talet. 

Av de mammor som har ingått i projektet är åtta gifta eller sammanboende och sju är ensamstående. 

Alla mammor har varit primärvårdare, men i åtminstone två familjer har papporna haft en mer fram-

trädande roll. En av dessa pappor har också tagit ut föräldraledighet. 

Under vår datainsamlingsperiod på två år har sammanlagt 15 familjer deltagit i ALHVA. Fem fa-

miljer har varit i behandling minst 12 månader. En familj avslutade efter nio månader i samförstånd 

med ALHVA eftersom mamman fick en praktikplats och valde att avsluta. Fyra familjer var fortfarande 

i pågående i behandling när datainsamlingen avslutades. Fem av familjerna har avbrutit behandling-

en i förtid. Två familjer avbröt behandlingen för att familjen flyttade till en annan kommun. En familj 

var tvungen att avbryta behandlingen eftersom barnen blev omedelbart omhändertagna enligt Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Två familjer valde att lämna landet när för-

skolan gjorde en orosanmälan till socialtjänsten eftersom de misstänkte att barnen i familjerna var ut-

satta för våld respektive sexuella övergrepp. En viktig tanke med projektet har varit att hitta familjerna 

så tidigt som möjligt, gärna under mödrarnas graviditet, för att förhindra att barnen hinner utveckla 

svårigheter. Sju av femton mödrar påbörjade behandlingen i ALHVA i slutet av graviditeten eller när 

barnen var nyfödda. Den genomsnittliga åldern när övriga barn började i ALHVA var sju månader, 

det äldsta barnet var tretton månader. Erbjudandet till familjerna om ALHVA initierades i åtta fall av 

socialtjänsten, i fyra fall av vuxenpsykiatrin och i tre fall av barnhälsovården. 

I de 15 familjerna finns det 16 späda eller små barn, dvs. det ingår ett tvillingpar i materialet. Ett av 

barnen har under sitt andra år bott några veckor hos en släkting medan mamma vårdades på sjukhus. 

I åtta familjer finns det fler än ett barn, antalet varierar mellan två och fem barn. I fembarnsfamiljen 

bor tre av barnen endast varannan vecka i familjen. Syskonen har fått en större plats i projektet än vad 

som var tänkt från början eftersom det visade sig att många av dessa hade behov av hjälp och stöd. 

Socialstyrelsens analyser har under senare år pekat på att utlandsfödda och lågutbildade inte i 

samma utsträckning som andra konsumerar vård och behandling, trots att de har större behov än 

personer som är födda i Sverige (Socialstyrelsen 2011). Det gör det angeläget att hitta vårdformer 

som kan passa och inkludera även dessa grupper. I ALHVA har sex av mödrarna svensk bakgrund 

och nio mödrar har utländsk bakgrund. Med svensk bakgrund menar vi att såväl mödrar som deras 

föräldrar är födda i Sverige. Några av de familjer med utländsk bakgrund har inga eller begränsade 

möjligheter att förstå svenska vilket innebär att tolk måste användas regelbundet. 

Utbildningsbakgrunden hos mödrarna varierar: åtta har högst grundskola, fyra har gymnasieskola 

och tre har universitetsutbildning. Majoriteten av familjerna har försörjningsstöd, endast fem av dem 

försörjer sig genom eget arbete. Där skiljer sig familjerna sig från sina ursprungsfamiljer där majorite-

ten av familjerna försörjer eller försörjde sig genom eget arbete. Sammantaget är det inte svårt att dra 

slutsatsen att familjerna lever i belastande livssituationer som försvårar deras möjligheter att försörja 

sig på egen hand och det orsakar också mycket stress i familjen. I familjer där det förekommer mycket 
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stress finns det en ökad risk för våld. I sju av familjerna är det känt att det förekommer våld och i nå-

gon familj är våldet riktat mot såväl den vuxne som barnet. 

I stort sett alla mammorna har psykisk ohälsa. När de började i behandlingen användes självskatt-

ningsformuläret Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) för att skatta deras sinnesstämning. 

Majoriteten av de åtta mammor som gjorde skattningen uppvisade tecken på såväl ångest som de-

pression. Några av dem gjorde skattningen både två och tre gånger, med sex månaders mellanrum, 

men inga större förändringar i sinnesstämning kunde identifieras under denna tid. I en familj har 

mamma psykisk ohälsa i kombination av beroende, och i fyra familjer är kombinationen psykisk ohäl-

sa och fysisk ohälsa. Minst två av de 15 papporna har allvarlig och långvarig psykisk ohälsa. Deras ur-

sprungsfamiljer har hjälpt till att arrangera ett äktenskap med en kvinna från familjens ursprungsland. 

Dessa mammor har en särskilt svår livssituation eftersom de har egna svårigheter, är ”nya” i Sverige 

och har dessutom barn tillsammans med en man som är svårt sjuk. 

Alla familjer har skött kontakten med mödrahälsovården och barnhälsovården, förutom en familj 

som har haft stor frånvaro från barnhälsovården.

Tabell 2 Översikt av familjerna i ALHVA

A 1970 1964 GS 18 P 1½ 2   Ja   PB U A A   Ja

B 1986 Okänt E 20 P 8 1      P U F A    

C 1991 1989 GS 7 S 0 2     I Ö Gr F F    

D 1993 Okänt E 3 S 0 1   Ja   P Gy F V Ja Ja

E 1980 1977 GS Pg S 9 5   Ja   PF Gy A A   Ja

F 1987 1976 GS Pg P 0 2   Ja   P Gr A A   Ja

G 1974 1981 GS 16 B 0 2     R PF E F A    

H 1988 1977 E 9 S 12 1      P Gr F B    

I 1990 Okänt E 12 S 13 1 Ja   R P Gy A A   Ja

J 1992 1985 E 12 B 12 1    R P Gr F A    

K 1991 1980 GS 4 S 0 4       P Gr F A    

L 1983 1993 E Pg B 3 1   Ja   PF U F A   Ja

M 1993 1973 E 3 P 0 1   Ja   P Gy F V Ja  

N 1982 1982 GS Pg S 0 3    I PF Gr A A    

O 1990 1963 GS 3 S 5 3     R P Gr F V   Ja
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En beskrivning av behandlingsarbetet i ALHVA 
med utgångspunkt från fyra familjer
I samtliga familjer som har kontakt med ALHVA finns psykisk ohälsa men också andra slags problem. 

För att illustrera variationen har vi valt att lyfta fram fyra familjer. Tre som fullföljt behandlingen och en 

som avbrutit. Arbetet i övriga familjer redovisas mer kortfattat i kapitel 6. I redovisningen handlar det 

mest om mammor, inte för att papporna är exkluderade utan för att det är mammorna som har det 

dagliga ansvaret för barnen. 

Inledningsvis beskriver mammorna sina tankar om graviditeten, sitt barn och sig själv som för-

älder. Därefter redovisas behandlarnas arbete, i hemmet, i familjegrupp och i samverkan med an-

dra verksamheter under första halvåret. Sedan återkommer mammas röst och så behandlarens röst. 

Berättelserna bygger på intervjuer av föräldrar och intervjuer samt loggboksanteckningar från be-

handlarna. Sist kommer en kort sammanfattning av synpunkter från barnhälsovården, förskolan och 

socialtjänsten som grundar sig på intervjuer med ansvarig sjuksköterska, anknytningspedagog och 

ansvarig socialsekreterare. Vi inleder varje berättelse med några ord om varför vi valt att lyfta fram just 

den.

Familjen A
I denna beskrivning får vi följa en familj som fullföljer behandlingen i ALHVA. Beskrivningen syftar 

till att åskådliggöra familjernas komplexa problembild även sett över generationsgränserna. Beskriv-

ningen visar också på den ambivalens som familjen har i relation till den hjälp som erbjuds dem och 

vilken utmaning det innebär att arbeta som familjebehandlare.

Familjen består av mamma Anna, pappa Abbe, Adam och Ahmed, som är Abbes barn från en tidiga-

re relation. Anna och Abbe har levt tillsammans ett par år. Anna har länge försökt att bli mamma så 

Adam är ett mycket efterlängtat barn. 

Familjen aktualiserades till ALHVA eftersom hennes barnmorska var orolig för henne.

Anna har haft en svår barndom; hon har varit utsatt för övergrepp, och både hennes mamma och 

pappa har haft beroendeproblem samt lidit av oro och ångest. Föräldrarna skildes när Anna var 13 år. 

Anna fick flytta med mamma och hennes bror med pappa. Anna berättar under intervjun att hon har 

upplevt sin mamma som psykiskt frånvarande under sin uppväxt:

Vi har alltid varit nära varandra men det har varit komplicerat. Ibland har jag 
inte vetat var hon slutar och jag börjar. Vi har verkligen jobbat på vår rela-
tion. Hon är väldigt orolig av sig. Hon var tablettberoende när jag var liten. 
Jag fick hela tiden pejla av henne om hon var närvarande eller inte. Det var 
inte så ofta hon var det.

Anna har haft psykisk ohälsa sedan unga år. Hon har lidit av ångest som hon har försökt dämpa med 

mat, alkohol och senare självskadebeteende. Hon har också haft bekymmer med återkommande 

depressioner, suicidtankar och fobier. Alkoholen har funnits med från och till under stora delar av livet 

och hon har missbrukat alkohol såväl under som efter graviditeten. 

Både Anna och hennes föräldrar har universitetsutbildning. Anna har en termin kvar på sitt pro-

gram, men hon känner olust över att fullfölja utbildningen. 
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Abbe är uppväxt tillsammans med båda sina föräldrar. Han har halvsyskon som han inte visste om 

förrän hans pappa dog. Idag har de bra kontakt. Abbe har fast arbete och har inga fysiska eller psykis-

ka problem. Familjen har kontakt med både mor- och farföräldrarna som utgör ett stöd åt familjen. 

Annas beskrivning av sig själv, sin man och sitt barn
Anna berättar att hon har haft dåligt självkänsla sedan barnsben men att hon har byggt upp en styrka 

genom att hon har gått i terapi. Fortfarande oroar hon sig för att duga och göra rätt. Innan Adam var 

född trodde hon att hon skulle få stora svårigheter att vara mamma. Anna berättar:

Jag var först rädd att jag inte skulle kunna knyta an. Sedan trodde jag att det 
skulle vara svårt att ständigt ha någon på mig. Att jag skulle bli tokig. Visst 
känner jag ibland när Abbe kommer hem att det är skönt att han tar Adam, 
men det är inte alls så som jag föreställt mig det, utan det är lättare.

Eftersom Abbe varken har psykisk eller fysisk ohälsa är hans roll som pappa särskilt viktig. Han kom-

mer att vara pappaledig i samband med sin semester. Anna menar att Abbe är hennes motsats; han 

oroar sig sällan för saker och ”han vet överhuvudtaget inte vad ångest är”. 

Anna menar att mycket av hennes oro kretsar kring om hon har skadat Adam eftersom hon har 

druckit alkohol under graviditeten. Adam hade abstinens när han föddes men var normalviktig. Han 

var inlagd på neonatalavdelningen den första tiden efter födelsen eftersom han hade kramper. Anna 

har idag svårt att förstå att hon kunde dricka alkohol under graviditeten. Hon tror att det berodde 

på att hon inte riktigt trodde att det skulle bli ett barn eftersom hon tidigare har haft många missfall. 

Kontakt, samspel och relation – familjebehandlarens perspektiv
När Adam är sex veckor, vilket var fyra dagar efter att familjen skrevs in i ALHVA, beskriver Karin ho-

nom på följande sätt:

Adam är motoriskt orolig, ryckig och spattig och ser allvarlig och spänd ut. 
Det kommer små leenden men inte som svarsleenden, är inte lätt för mam-
ma eller mig att få ögonkontakt.

Denna första bild av Adam förändras efter hand. Redan två veckor in i behandlingen skriver Karin 

att hon upplever att Adam är fin i kontakten. Efter ytterligare två månader gör Karin besök i familjen. 

Adam ligger i soffan och jollrar och Karin får svar när hon pratar med honom. Hon ser också att Anna 

är mycket glad över sitt barn och att hon på några månader har blivit mamma. Bilden av Anna är 

emellertid ambivalent.
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När hon verkligen ser honom är hon jättefin men ibland tänker jag, jag kan 
känna av det när jag sitter och pratar, är du där? Det är den känsla jag har 
haft hela tiden. Det är som att hennes fack inte har kontakt med varandra. 
De lever sina egna liv. 

Under lång tid känner Anna sig tveksam till om hon ska fullfölja behandlingen eller inte. Karin berättar 

att hon måste ägna tid varje gång de träffas till att diskutera om de ska fortsätta. Tveksamheten för-

svinner när de träffas och sedan kan känslan hos Anna komma tillbaka efter några dagar.

Anna hade etablerat en kontakt på beroendecentrum efter Adams födelse och Karin och teamet 

visste om hennes alkoholproblem redan från behandlingens början. 

Mammas tankar - mitt i behandlingen
Nästa gång vi träffas har det gått ett halvt år. De förändringar som ägt rum sedan vi träffades senast är 

att Anna anser att de båda syskonen Adam och Ahmed har skapat en positiv relation trots den stora 

ålderskillnaden. Adam är nu nio månader och Ahmed är 14 år. Hon menar att det har fört med sig att 

även hon själv och Ahmed har närmat sig varandra.

Enligt Anna har Adam haft små skakningar fram tills han var åtta månader gammal, vilket oroar 

henne. Hon är också bekymrad över att Adam har oregelbundna sovvanor och att han får i sig för lite 

mat. Efter ett par skedar mat tröttnar han. Dessa olika bekymmer gör att hon lägger skuld på sig själv 

och känner att hon inte kan ta hand om honom. Hon berättar att Adam är ”mammig” vilket innebär 

att Anna genom detta känner viss bekräftelse att hon duger. Pappa Abbe tar också upp Adams ät- 

och sovvanor i intervjun. Han menar att Adam ofta vaknar på natten, han sover ungefär två timmar 

sedan måste han ha napp eller vällingflaska. Det påverkar hela familjens nattsömn.

Adam ska genomgå en undersökning på barnkliniken för att ta reda på om han har fått något 

bestående skador av Annas alkoholintag under graviditen. Anna är mycket orolig men Abbe menar 

att det inte är lönt att oroa sig innan man vet om han har några skador. Han känner sig trygg som 

pappa, han har varit pappa i 14 år och har dessutom tagit hand om släktningars barn sedan unga år. 

Alldeles i början av intervjun tar Anna självmant upp att hon är bekymrad över att hon inte lyckas 

skapa hållbara rutiner i deras vardag. Adam lägger sig vid 23-tiden på kvällen, vaknar oftast på natten, 

får mat och sover ibland vidare till sent på förmiddagen. Adam ligger mestadels i föräldrarnas säng 

och sover. Hon menar att med dessa sovvanor är det svårt att få vardagen att fungera. Oro över mat 

och vikt är tankar som ständigt återkommer:

Anna är föräldraledig och ska vara det ett halvår till sedan ska pappa ta hand om Adam. Anna 

menar att Adam för närvarande är mest bunden till henne. Hon trivs i sin mammaroll och ger en 

beskrivning av sitt vardagsliv: 

Det har blivit mer jobbigt på ett sätt eftersom jag måste passa på honom 
hela tiden, men fortfarande kan jag sitta och titta på honom, jag älskar att ta 
på hans händer för de är så lena, fötterna när han sparkar på en. Men jag har 
också upptäckt att det är ett jobb.
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Hon berättar att hon i början kände sig osäker när Abbe skulle gå iväg till jobbet, men det är en känsla 

som helt har försvunnit. Hon har för det mesta lätt att förstå vad Adam vill. När han blir gnällig och 

oroligt hjälper det ofta att sätta honom i bärsele.

Karins tankar om det fortsatta arbetet i familjen
När det har gått ett år har av behandlingen har Anna en nära relation till sitt barn men alkoholen finns 

kvar som ett problem. Hon har druckit alkohol kontinuerligt under delar av behandlingstiden. Det 

påverkar hennes psykiska mående eftersom hon blir ångestfylld, känner skam och blir ledsen. Anna 

berättar att hon har druckit för att få energi och bli gladare, men resultatet har istället blivit det mot-

satta; hon har blivit trött och inte hört när Adam har vaknat på natten. Då har pappa istället tagit hand 

om honom. Anna valde efter ett tag att berätta för Karin om sin problematiska alkoholkonsumtion för 

att få hjälp eftersom Abbe ställt ultimatum för att få till en förändring. 

Här kommer ett utdrag ur den loggbok som Karin regelbundet skriver i. Citatet visar dels på att Karin 

är av stor betydelse för Anna, och dels på att Anna har kunnat upprätthålla en positiv relation med 

sitt barn trots att hon under en period har mått dåligt:

Hembesök, Anna har gråtit när jag kommer. Hon har haft ångest och säger 
att när jag inte kom på den tid jag brukar så blev hon jätteorolig och trodde 
att jag glömt henne. Jag kom en kvart senare och hade sagt det till henne 
förra gången vi sågs, men det kom hon inte på förrän jag ringde på dörren. 
Hon förstod nu hur viktig vår kontakt är. Anna är närvarande och har en fin 
kontakt med Adam. Jag ser det och säger det till henne.

Karin skriver att hon tycker att det är bra att Anna har berättat för henne om sina problem eftersom 

det finns behandlingstid kvar, man samtidigt känner hon sig lurad eftersom Anna har missbrukat 

alkohol under stor del av den tid de har haft kontakt. Det väcker frågor hos henne om hon skulle ha 

gjort något annorlunda. 

Som framkommit tidigare har båda föräldrarna bekymrat sig över Adams sovvanor. Av den anled-

ningen bestämmer sig Karin för att stödja Anna att försöka bryta det negativa mönstret. Karin tycker 

att det är en fin present att barnet lär sig somna själv i sin säng. Karin beskriver hur de går tillväga:
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Idag ska vi natta Adam i sängen. Vi pratar strategier, jag säger att det är vik-
tigt att Anna är konsekvent och inte ändrar sig. Jag berättar att jag är med 
hela tiden och stöttar henne. Jag säger att jag tror att Adam kommer protes-
tera eftersom han vet att mamma brukar ge med sig. Anna lägger honom 
i sängen med sin flaska … Mamma är frågande till vad hon ska göra. Jag 
säger: gör som du brukar. Hon stirrar ut i rummet och ser både rädd och av-
stängd ut. Hon tittar inte på Adam som är lite förvånad av hela situationen. 
Han äter lite från flaskan, gråter en stund, sätter sig upp, lägger sig ner. Anna 
undrar vad hon ska göra. Jag säger: du brukar ju sjunga och då börjar hon 
sjunga Byssan lull och jag stryker Adam över ögonbrynen. Han somnar efter 
25 minuter.

Denna enda gång löser inte problemet utan det krävs många gånger av tålmodigt arbete för att 

Adam ska etablera nya vanor. I citat ovan kan man också se att behandlaren har en värdering om 

att det är bra för barn att sova i egen säng, vilket troligtvis påverkar valet av intervention för att lösa 

problemet med störd nattsömn i familjen. 

Parallellt med sitt föräldraskap kämpar Anna med sitt alkoholmissbruk. Karin och Anna gör ett 

gemensamt besök på beroendeenheten för att hon ska få hjälp. Anna ordineras medicin som hon tar 

under några månader. Hon avbryter emellertid behandlingen efter en tid på grund av biverkningar.

Familjen deltar i familjegruppen en gång i veckan. Karin har lagt märke till att Adam ofta blir trött. 

Han blir gnällig men Anna kan snabbt få honom lugn igen genom att bära honom.

Efter att Karin och familjen har träffats i drygt ett år har Abbe börjat sin pappaledighet. Det är 

också dags att planera för att Adam ska börja förskola. Anna och Karin träffar Adams blivande an-

knytningspedagog. När Adam börjar förskolan vill Anna också påbörja någon form av sysselsättning 

och därför har hon och Karin ett gemensamt möte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Anna börjar arbetsträna fyra dagar i veckan på en arbetsplats i närheten av hemmet.

Efter ungefär ett år i ALHVA är tanken att behandlingsinsatsen ska fasas ut. Anna hamnar i en 

mindre kris då ytterligare personer i det professionella nätverket är på väg att lämna. Karin väljer då 

att stanna kvar ett tag till, hon menar att det är viktigt med en viss följsamhet i relation till ALHVA-fa-

miljerna.

När familjen har varit i behandling i ett och ett halvt år avslutas den. Anna arbetstränar fortfaran-

de och Adam går på förskolan. Abbe har börjat arbeta igen efter pappaledigheten. Anna och Karin 

träffas på en gemensam lunch. Därefter hämtar de Adam på förskolan. Karin ser att Adam blir glad 

när han ser mamma. De går hem till familjens lägenhet för ett gemensamt avslut. De överlämnar 

presenter sinsemellan. Adam får bl.a. ett gosedjur och ett fotoalbum med bilder från tiden i ALHVA. 

Familjens reflektioner i samband med behandlingsavslutningen
När jag träffar familjen för ett avslutningssamtal ska Adam fylla två år om några månader. Adam går 

i förskolan och enligt pappa fungerar allt utmärkt; de har stort förtroende för personalen och Adam 

trivs bra.

Både Anna och Abbe är nöjda med ALHVA och med Karin som behandlare. Abbe tycker att Karin 
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har humor och kan skoja ibland. För Annas del menar han att det har lett till en mer social tillvaro. Han 

är också glad över att ALHVA hjälpte Anna till en praktikplats nu när Adam har börjat förskolan. Han 

uppskattade föräldragruppen men tyckte det var synd att inte fler pappor deltog.

Barnhälsovårdens perspektiv
Adam är tio månader när jag intervjuar sjuksköterskan på barnhälsovården. Hon bedömer att Adam 

väger lite i förhållande till sin längd, men att det är svårt att avgöra om det är ärftligt eller inte. Han har 

haft några perioder av sjukdom som kan förklara att han har gått ner i vikt. Sjuksköterskan berättar att 

hon har skickat en remiss för att undersöka om Adam fått någon skada på grund av moderns alko-

holkonsumtion under graviditeten. Detta gör hon främst för att lugna mamman.

Andra samtalet med sjuksköterskan äger rum när Adam är två år. Hon känner ingen oro för famil-

jen i dagsläget. Vad gäller hans utveckling så bedömer hon att den är normal förutom att han började 

gå först när han var 16 månader. 

Förskolans perspektiv
När intervjun genomförs med Adams anknytningspedagog på förskolan, har det gått sex månader 

sedan har började. Hon gör följande beskrivning av Adam:

En glad liten kille som är väldigt social och vill leka med sina kompisar, sam-
tidigt så kan han vara orolig ibland och söker upp mig.

Anknytningspedagogen menar att Adam lätt blir orolig inför nya situationer. När det till exempel 

börjar nya barn på förskolan vill han gärna få stöd från vuxna i hans närhet. Adam har en bästa kompis 

som han föredrar att leka med. Hon beskriver deras relation på följande sätt:

Dom är glada i varandra båda två. Och man kan se på Adam när han kom-
mer in, då ska han ner och leka med honom. Dom samspelar riktigt - delar 
med sig. Det var en gång när kompisen inte ville gå in. Då hjälpte Adam ho-
nom in. Tar fram en sak som han vill ha och så leker de tillsammans. Mycket 
fint. det är ömsesidigt, de är glada för varandra.

Anknytningspedagogen tycker att Adam kan koncentrera sig långa stunder om det är något han är 

intresserad av. Hon berättar att han ännu inte har börjat prata, men att han förstår allt som sägs. Inte 

heller på förskolan är Adam särskilt matglad, även om hon menar att det har blivit bättre den senaste 

tiden. Han sover ute varje dag utan problem och är sällan sjuk. Anknytningspedagogen berättar ock-

så att de har bra samarbete med såväl Adams föräldrar som ALHVA. 

Våra kommentarer
I fallbeskrivningen framkommer att Adam har haft en normal utveckling även om han har är sen 

både när det gäller motorik och tal. Han uppvisar en god social förmåga. Adam har haft en dålig start 
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på grund av alkoholexponering under graviditeten, men läkarna har inte kunnat konstatera någon 

hjärnskada, vilket kan bli följden av alkoholkonsumtion under graviditen. En annan konsekvens vid 

konsumtion alkohol eller narkotika under graviditeten är att barnen kan bli känsliga för stress senare 

i livet (Moe et al. 2010). Det finns några beskrivningar i denna berättelse som kan tyda på att Adam 

har en sådan sårbarhet. 

Enligt barnhälsovården följer han sin tillväxtkurva med undantag för perioden mellan sju och tolv 

månader. Idag har han återhämtat sig. 

Relationen mellan Adam och hans mamma, pappa och äldre bror är god. Karin beskriver många 

olika kontakt- och samspelssituationer i intervjuer och i loggböcker, vilka alla är av positiv karaktär. 

Även sjuksköterskan och anknytningspedagogen på förskolan beskriver föräldrarnas samspel och 

kontakt med Adam som god. Det är inte svårt att dra slutsatsen att Anna, med hjälp av Karin, har gjort 

stora framsteg som mamma. Pappa och förskolan kommer emellertid att vara av stor betydelse för 

Adam under de perioder när mamma inte mår så bra.

Fallbeskrivningen ger också en inblick i behandlingsprocessen. I inledningsskedet visade familjen 

motstånd och ambivalens till behandlingen. Denna fas varade i flera månader och mycket tid gick åt 

att motivera familjen att vara kvar. Detta en tung period eftersom behandlingsarbetet går långsamt 

och behandlaren kan känna sig oönskad i familjen. Nästa fas innebar acceptans och förtroende i form 

av uppskattning och glädje för familjebehandlaren. Det innebar att behandlingsarbetet fick mer fart. 

Sista fasen är avslutningsfasen som för familjen A varade i några månader. Eftersom Anna är särskilt 

sårbar utlöste den påbörjade separationen med Karin en mindre kris. Teamet bestämde sig då för att 

förlänga behandlingen med några månader vilket visade på stor följsamhet. Behandlingen kunde 

därefter avslutas på ett tryggt sätt.

Familjen C
Denna fallbeskrivning syftar till att visa på när behandlingsarbetet i familjen inte lyckas som förväntat och 

visar den process som leder fram till sammanbrottet.

Familjen består av mamma Camilla och pappa Carlos och deras flickor Cecilia och Catrin. Föräld-

rarna är i 20-årsåldern. När familjen aktualiserades till ALHVA var Cecilia ett år och Catrin var ännu inte 

född. Föräldrarna är misstänksamma mot myndigheter. Mamma Camilla har haft kontakt med social-

tjänsten sedan hon var i tonåren på grund sociala som ekonomiska skäl. Det har pågått utredningar 

på det äldsta barnet sedan födelsen. Familjen har praktisk hjälp flera gånger i veckan från familjestöd.

Familjen har en komplex problematik. Pappa Carlos missbrukar narkotika och har en kriminell livs-

stil. Han har avtjänat flera fängelsestraff trots sin unga ålder. Det förekommer mycket konflikter inom 

familjen, även hot och våld. Såväl personal inom barnhälsovården som socialtjänsten har sett Carlos 

använda våld mot Camilla. Ingen av föräldrarna har fullföljt sin gymnasieutbildning och familjen har 

svårt att hitta en egen försörjning, vilket innebär att de är beroende av försörjningsstöd. Föräldrarna 

har dessutom svårt att hantera sin ekonomi och ansöker ofta akut om ”extrapengar” hos socialtjäns-

ten. Camilla berättar att hon hoppade av gymnasiet för att hon blev mobbad och därför inte trivdes 

i skolan.

Både mamma och pappa bagatelliserar sina problem och har dessutom svårt att förstå att dessa 

påverkar barnen. Camilla upplever däremot att hennes svartsjuka är ett stort problem eftersom den 

ofta leder till svåra konflikter mellan henne och Carlos. Camillas ursprungsfamilj bor i samma stad och 

de har regelbunden kontakt. 
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Kontakt, samspel och relation – familjebehandlarens perspektiv
Första hembesöket som teamet gör i familjen ger en inblick hur situationen ser ut för Cecilia och de 

vuxna i familjen. Familjens andra barn är ännu inte fött. Karin berättar:

Pappan mår mycket dåligt och går ut och in på balkongen och är väldigt 
orolig ... Cecilia går stapplande runt i rummet mellan oss vuxna. Mamman 
tar hand om henne lite, ger henne en flaska välling utan något större en-
gagemang. Camilla har gjort kaffe och te som står på bordet. Cecilia är på 
väg att ta efter kopparna. Vi hjälps åt att avleda henne. Pappan pratar med 
henne och ger henne mobilhörlurar som han hänger runt hennes hals. Efter 
en stund tuggar hon på dem. Jag tar dem ifrån henne men har inget att ge 
henne istället, varken mamma eller pappa märker det.

Mammans utsatthet synliggörs tidigt under behandlingen. Pappan vill inte vara med när Camilla ska 

föda. Redan andra gången Camilla möter Karin frågar hon om Karin kan tänka sig att vara ett stöd för 

henne under förlossningen vilket Karin vill.1 

När det har gått en vecka av behandlingen så inträffar en ny situation i familjen. Pappan har 

tagit familjekassan och familjen står utan mat. Karin beskriver att mamman uppvisar stor oro och 

allt sammantaget påverkar barnen på många olika sätt. Karin blir tvungen att hjälpa till att lösa den 

uppkomna situationen. Följande citat är Karins beskrivning av hur det gick till när hon och mamma 

Camilla hämtade Catrin på förskolan samma dag:

Cecilia blir glad när mamma kommer. Camilla lyfter upp henne i famnen 
men säger: jag orkar inte, du får ta henne och lämnar över henne till mig. 
Cecilia blir ledsen. Jag förklarar att hon inte känner igen mig och säger att 
mamma måste förklara för henne vad hon gör. Camilla har inte någon ork 
för Cecilia idag.

1. Karin var ett stort stöd för mamma fram till födelsen, men hade precis börjat sin semester när förlossningen började vilket 
innebar att hon inte var med.
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Camilla är den av föräldrarna som vanligtvis träffar Karin eftersom Carlos har varit i fängelse under 

stora delar av behandlingstiden. Karin beskriver kontakten mellan mor och barn när familjen har varit 

tre månader i behandling: 

Catrin sover under nästan under hela tiden när vi bakar. När hon vaknar 
måste Camilla ner till tvättstugan. Jag tar henne till köket och lägger henne 
på en filt. Hon tittar på mig och härmar mina ljud. När Camilla kommer upp 
blir hon glad när hon ser mig och Catrin. Känns inte som att Catrin reagerar 
speciellt på mamma. Camilla tar Catrin och ammar henne. Camilla har svårt 
att stanna kvar i samspelet.

Situationen i familjen är ofta kaotisk eftersom föräldrarna många gånger agerar impulsivt. Det är svårt 

för Karin att upprätthålla en struktur i behandlingsarbetet. Hon blir ofta tvungen att ägna tid åt att 

hjälpa till att lösa olika akuta situationer som uppstår i familjen. Camilla har berättat under samtalet 

med mig att hon framförallt önskat sig praktisk avlastning av Karin. För att bli accepterad av familjen 

har Karin försökt vara så tillmötesgående som möjligt till detta önskemål. Att baka tillsammans har 

varit ett sådant praktiskt moment som Camilla har uppskattat. Karin menar att hon har fått arbeta hårt 

med att behålla fokus på barnen när det är så mycket annat som kräver uppmärksamhet.

Karin är bekymrad över att Cecilia sällan ge uttryck för smärta. Att hon ligger tyst kvar när hon har 

ramlat. Hon tycker också att Catrin är allvarlig och avstängt, men att hon reagerar positivt när Karin 

lyfter upp henne. Då är hon ”god, glad och tittar”.

Efter att familjen har varit tre månader i behandling har Karin ett möte med socialtjänsten för att 

informera om hur behandlingsarbetet fortskrider. Hon berättar att hon anser att det praktiska jobbet 

har tagit överhanden och att det inte finns tid för behandling. Karin berättar:

Det har inte gått, så är det … Det är inte behandlingsbart. Hon kanske går 
att behandla men jag kommer inte till. Det är så mycket annat som händer. 
När Carlos stack igen så känner jag: det här går inte. Och då hade hon inga 
pengar heller.

Eftersom situationen i familjen inte har förbättrats har socialtjänsten bestämt sig för att göra ett ome-

delbart omhändertagande av Cecilia och Catrin. Karin möter familjen ett flertal gånger i hemmet 

medveten om denna planering. Detta är en mycket svår och ambivalent situation för Karin eftersom 

hon många månader har arbetat hårt för att Camilla ska känna tillit till henne: 

Idag är sista dagen jag träffar familjen i hemmet. Jag känner mig som en 
förrädare och svikare mot Camilla. Men med barnen i fokus vet jag att detta 
blir bra för dem i framtiden.
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Dagen innan omhändertagandet har teamet handledning. Då bestäms att Karin ska vara med men 

att hon inte ska gå in i lägenheten med socialsekreteraren och polisen. ALHVA- teamets bedömning 

är att Camilla skulle bli mer upprörd och situationen skulle kunna bli ännu svårare för barnen.

Omhändertagandet avlöpte på ett lugnt sätt och Karin följde med barnen till jourhemmet. För-

valtningsrätten upphävde omhändertagandet och familjen fick återvända till hemmet igen. Rätten 

menade att morföräldrarna skulle utgöra tillräckligt stöd till familjen. Socialtjänsten har därefter över-

klagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.

Barnhälsovårdens perspektiv
Enligt barnhälsovården har familjen alltid kommit på överenskomna tider. Sjuksköterskan har bokat 

in några extra besök med familjen eftersom det är en familj som har utmärkt sig. Sjuksköterskan upp-

lever att Carlos snarare är en belastning för Camilla än hjälp. Hon berättar:

När han var med så kom han inte med in i rummet. Han satt kvar där ute, 
tämligen ointresserad av barnen uppfattade jag. Hon fick springa runt och 
passa på honom, precis som hon fick passa barnen. Cecilia sprang runt i 
korridoren för hon ville inte vara kvar i rummet och då satt han bara kvar i 
fåtöljen där ute.

Sjuksköterskan har observerat att mamman har svårt för att förstå vissa ord och termer. Ofta har 

Camilla själv berättat att hon inte förstår, men ibland har hon märkt det i samtal med henne. Sjukskö-

terskan kan inte se något onormalt vad gäller Catrins utveckling. Hon är normalviktig och följer sin 

tillväxtkurva. Mamma ammar Catrin. Sjuksköterskan berättar att hon har haft blickkontakt med Catrin 

i samband med besöken. Hon upplever att Camilla anstränger sig och försöker vara en bra mamma. 

Hon berättar:

Ibland har jag upplevt att Camilla känner sig observerad när hon är här. Där-
för är hon väldigt på och gullar mycket med barnen. Lite överdrivet. Ibland 
tänker jag om det är för att hon vill visa för mig att hon är en bra mamma. På 
något sätt vet hon vad som förväntas av henne.

Sjuksköterskan sammanfattar samtalet med att hon är övertygad om att Camilla älskar sina barn. Trots 

att den goda viljan finns så är hon rädd att Camilla saknar tillräcklig förmåga att ta hand om barnen, 

både på kort och på lång sikt. 

Socialsekreterarens perspektiv
Redan när Cecilia var nyfödd har det funnits stor oro för barnen i familjen. Den har dels handlat 

om konflikterna i familjen som ofta leder till våldssituationer, och dels om att barnen inte har fått 

sina basala behov tillgodosedda. Oron förstärktes efter socialsekreterarens samtal med Camilla under 

utredningstiden. Då framkom att Camilla inte visste hur hon skulle leka och vara tillsammans med 
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Cecilia. Enligt socialsekreteraren klarade Camilla att ”amma och få barnet att sova men sedan kunde 

hon inte göra så mycket mer.” Oron växte när ytterligare ett barn var på väg. Socialtjänsten hade från 

början egna öppenvårdsinsatser i familjen, men eftersom behoven i familjen var alltför omfattande 

aktualiserades ALHVA. Enligt socialsekreteraren var man i detta skede osäker på Camillas utveckling-

spotential.

Socialsekreteraren menade att arbetet i familjen pendlade mellan hopp om att stödet med hjälp 

av ALHVA skulle ge resultat och en oro över barnens situation. Teamet i ALHVA och socialtjänsten 

hade främst kontakt med varandra när det hade hänt något i familjen. Hon menar att familjens kao-

tiska situation på så vis spred sig till alla inblandade. Nu i efterhand hade hon önskat att kontakten var 

mer strukturerad och att de från början hade regelbundna möten inbokade.

Socialsekreteraren hade önskat att Karin skulle vara med i lägenheten i samband med omhän-

dertagandet eftersom hon trodde att det skulle ha en lugnande effekt på föräldrarna. Hon ansåg att 

situationen var särskilt svår eftersom Catrin var hemma med mamma. Eftersom teamet i ALHVA hade 

fattat ett annat beslut så respekterade hon det, och var glad och lättad över att omhändertagandet 

hade gått till på ett lugnt och värdigt sätt. Hon menade att situationen satte saker och ting på sin 

spets - vilken roll skall socialtjänsten ha och vilken roll skall ALHVA ha?

Efter att barnen kommit hem ville föräldrarna inte längre ta emot stöd. Socialsekreteraren tror att 

det finns stora risker att barnens hälsa och utveckling kommer att påverkas negativt. Hon menar att 

deras enda hopp skulle vara om barnen på sikt skulle få någon kontakt utanför familjen, t.ex. en lärare, 

som skulle kunna fungera som ett stöd för dem. 

Våra kommentarer
Fallbeskrivningen visar att familjebehandlarna har en mycket svår och ambivalent roll. De ska såväl 

ha en behandlande som kontrollerande roll. Barnens intressen är centrala i behandlingen och anmäl-

ningsplikten är närvarande varje dag i arbetet. Oavsett hur självklart detta är visar beskrivningen hur 

svårt det är när lagtexter och etiska regler ska omvandlas till aktiv handling. De negativa känslorna 

mildrades inte heller när resultatet av omhändertagandet inte var det förväntade utan snarare för-

sämrade barnens situation.

Omhändertagande av barn ställer det sociala arbetet på sin spets, och är en mycket smärtsam 

process för alla inblandade. Att de som finns runt familjen samarbetar och stödjer varandra är nöd-

vändigt om det ska bli så bra som möjligt. Denna fallbeskrivning belyser när personalen i ALHVA och 

de ansvariga inom socialtjänsten arbetar som ett team, men även när de väljer att positionera sig i 

sina särskilda yrkesroller. När omhändertagande ska äga rum har behandlaren större handlingsut-

rymme och väljer då att inte finns på plats i lägenheten när barnen ska lämnas över till de sociala 

myndigheterna. Behandlarens beslut accepteras av socialsekreteraren även om hon i stunden hade 

önskat något annat. Att omhändertagande ägde rum på ett lugnt sätt underlättade för barnen på 

ett påtagligt sätt.

Familjen G
Med denna beskrivning av arbetet vill vi visa de sammansatta långvariga svårigheter, både på indi-

vidplan, i familjen och till omvärlden påverkar barnen och familjen. Vi vill också lyfta fram en familj där 

det finns ett äldre syskon samt ett arbete som kontinuerligt skett med hjälp av tolk.
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Mamma- om sin bakgrund, sin man och sina barn
Gina är 39 år och har kommit till Sverige som fru till en psykiskt sjuk man, Glenn som är 32 år. Hon 

kommer från en stor familj på landsbygden i ett utomeuropeiskt land och säger:

… jag hade inte hört innan om Sverige utan det var bara mannen (som) kom 
och så kom jag hit.

De har ett barn, Gunilla som är ett år och åtta månader och väntar ännu ett barn om en månad. Gina 

förstår inte svenska och det svenska samhället, hon har en depression och är fysiskt svag. Glenn är 

uppvuxen i Sverige, pratar svenska och har en allvarlig psykisk sjukdom. Gina har ingen kunskap om 

sin mans sjukdom, vet inte hur familjen försörjer sig och har högar med papper som hon inte förstår. 

Kristina, familjebehandlaren inleder sitt arbete
Gina är svår att få kontakt med och har inga tankar om sitt väntade barn. Pappa är rastlös och oför-

utsägbar. Familjen har stöd av släktingar som försöker hjälpa, men situationen förändras inte. Gunilla 

är hemma under dagarna, äter dåligt, lägger sig mitt i natten och styr genom skrik vad hon ska göra 

och vad hon ska äta. Varken mamma eller pappa förmår att lugna eller hjälpa henne. Utifrån BVC:s 

oro för Gunillas utveckling har hon fått en plats i förskola. Hon lämnas ca en dag på tio och skriker 

ihållande under dagen. 

Kristina försöker motivera familjen att tacka ja till hjälp från familjestöd. Gunilla har inte kommit ut, 

fått leka och träffat andra människor på länge och svårigheterna vid maten är så stora att Kristina gör 

bedömning att familjen behöver daglig praktisk hjälp. Ett nytt barn är på väg och tillsammans med 

Gina, personal på kvinnokliniken samt en stödjande släkting försöker Kristina planera för förlossning-

en. Hon tar även kontakt med socialtjänsten angående behovet av en kontaktperson som kan hjälpa 

föräldrarna med alla papper, från vården och olika myndigheter. 

Mammas tankar efter förlossningen
Förlossningen startar i beräknad tid och blir en jobbig upplevelse. Gina blev hemskickad när värkar-

betet startat och vattnet gått och hon förstod inte varför. Gustav föddes normalviktig och de stan-

nade på BB i två dagar. En släkting tog hand om Gunilla och pappa. Gina berättar att hon är glad att 

vara mamma fast hon tycker att barnen tar för mycket tid. Hon säger att Gunilla (18 månader) är en 

klok flicka:

Hon tittar på mig och tycker synd om mig och känner på sig när mamma är 
trött. 

Gina är medveten om att hennes nedstämdhet och fysiska passivitet påverkar barnen negativt. Från 

ALHVA hoppas hon att få hjälp, men vet inte vad hjälpen ska bestå av. Det enda som Gina uttalar 

bestämt, är att hon inte ska vara med i familjegruppen. 
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Kristina 
När Kristina träffar Gina och barnen har hon tolk. För att underlätta arbetet försöker hon få samma 

tolk, men misslyckas oftast trots att hon bokar i god tid. Kristina berättar att Gina sitter mestadels, 

går inte utanför lägenheten och således kommer inte barnen ut. Gustav, som har sin säng i vardags-

rummet, tar hon endast upp när han ska ammas eller få torr blöja. Åtskilliga personer är involverade i 

familjen sedan tidigare och Kristina berättar:

Jag var på nätverksmöte… vi var 20 människor och alla hjälpare. Fruktans-
värt mycket folk som är inblandade. De som sist blev inblandade var Barn 
och familj…(socialtjänst, min kommentar).

Gunilla verkar själv styra sin dag och får klara sig själv i situationer då hon hade behövt hjälp. Kristina 

ger en bild:

Gunilla kommer yrvaket från sitt rum och pappa far upp och rusar fram till 
henne och börjar busa bakifrån. I Gunillas nyvakna ansikte ser man över-
raskning och missnöje. Mamma hjälper inte henne och hon irrar omkring i 
rummet.

Kristina påbörjar ett intensivt samverkansarbete (bilaga 1). Många saker som inte fungerar stör i var-

dagen och fokus hamnar på dem istället för på barnen. Familjen accepterar hjälp från Familjestöd, en 

och samma person som Kristina samarbetar med och som Gina snabbt lär sig uppskatta. En reflektion 

från Kristinas första tid i familjen är:

De vill väl men kan inte förstå sina barn.

Kristina planerade att arbeta med både mamma och pappa i föräldraskapet men Glenns mycket stora 

begränsningar hindrar. Kristina beslutar i samråd med mamma att fokus vid hembesöken ska ligga på 

mamma och barnen. Arbetet går trögt och Kristina föreslår en struktur på deras gemensamma dagar 

med tre olika delar. De pratar en stund om vad som hänt sedan sist, de följer de vardagliga rutinerna 

som mat och sömn samt har de en gemensam lekstund med Gunilla eller med båda barnen. Målet är 

att hjälpa Gina att förstå vad Gunilla och Gustav vill och behöver, skapa en förutsägbarnhet för barnen 

och öka kontakt och samspel. Gina visar ingen lust och Kristina säger: 
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Mamma är inte lekfull utan lärande. Radar upp djuren och säger namnen på 
sitt hemspråk och ber Kristina säga det på svenska. Gunilla ointresserad… 
Mamma och Gunilla är sällan vända mot varandra och pratar sällan direkt 
till varandra.

Kristina försöker att öka mammas leklust genom att själv bli mera lekfull mot henne och delta i leken. 

Gustav får klara sig mycket själv och varje signal från honom tolkas som att han är hungrig och han 

läggs till bröstet. 

Långsamt blir Gina mera uppmärksam och aktiv i kontakt och lek med sina barn. För Gunillas 

del fungerar maten bättre och efter många dagars träning sitter hon villigt på sin stol och äter till-

sammans med mamma och Kristina. Gunilla visar en positiv förväntan när Kristina kommer. Hon tar 

henne i handen och leder henne till rummet där hon, mamma och Kristina brukar leka. Varje vecka 

planeras också för små stunder utomhus med mamma och barn. Gina är motsträvig, men låter sig 

övertalas. 

Gunilla får, med hjälp av ALHVA, en plats på en annan förskola och Kristina och Eva träffat chef och 

arbetslag för att diskutera Gunillas behov av en anknytningspedagog. Vid inskolningen finns Kristina 

med, som ett stöd för mamma, för att våga och orka. 

Glenn är impulsiv, oförutsägbar men visar en kärlek till sina barn. Om och om igen pratar Kristina 

med Gina om hans sjukdom, dels för att ge kunskap, men också för att Ginas ska förstå vad som är 

möjligt ansvar för honom, med barnen och i hemmet.

Mammas tankar efter första halvåret
Efter sex månaders behandling mår Gina psykiskt bättre och Glenn har fått ett anpassat arbete. Famil-

jestöd har avslutat sitt arbete och Gina tycker att familjen har fått mycket hjälp av både familjestöd 

och av ALHVA. Hon skiljer inte på hjälpen utan säger att allt har varit viktigt. Gina beskriver inskol-

ningen av Gunilla som svår, ibland var hon så trött att hon fick ligga i en soffa på förskolan, men är 

samtidigt glad över att hon orkade. Hon tänker på Gunilla under dagarna, men litar på att anknyt-

ningspedagogen tar hand om henne. Gina tycker att Gustav är född mycket lugnare än sin syster och 

minns skillnaden från Gunillas första tid: 

Hon grät hela tiden. Jag förstod inte varför. Vad är det hon vill? Hon åt inte 
vanlig mat utan fortsatte under ett års tid att bara ammas… nu är det myck-
et mer tydligt vad hon vill och inte vill. 

Hon tycker det är roligare att vara mamma nu, men fortfarande svårt. Hon vill fortfarande inte gå ut 

mer än när hon överlämnar och hämtar Gunilla i förskolan men berättar att Kristina och hon tränar på 

att vara ute, samt att åka buss. Gina har motvilligt varit någon gång i familjegruppen. Hon tycker att 

det är bra att Kristina kommer hem till familjen och tvivlar på att hon själv skulle kunna ta sig någon-

stans. Hon anser att hon och Kristina passar bra ihop, ibland tycker hon det blir mycket och ibland 

tycker hon annorlunda än Kristina gör, men för det mesta är det bra när hon kommer. 
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Kristina fortsätter sitt arbete
Kristina tycker att Gina är svår att tyda både för henne och för barnen. Hon pratar tyst, är mimikfattig 

och Kristina arbetar med att ”förstärka” hennes röst och känslouttryck. Hon gör framsteg. Gustav ver-

kar nöjd, han ler, jollrar och visar att han föredrar mamma. Ibland funderar Kristina på om han kanske 

är för lugn och anpassar sig för mycket till det lilla utrymme som finns för honom. Gunilla som är en 

annan personlighet tar, trots positiv förändring, mycket plats.

Gina längtar mycket efter att få visa sina barn för sin familj i hemlandet och det bestäms att hon 

ska åka dit. Hon är borta i fyra veckor, nöjd med att ha träffat sin familj, men det har varit jobbigt. 

Gunilla har varit mycket sjuk under resan och när de återvänder har hon åter blöja. Kristina fortsätter 

sitt arbete med samma struktur men med ett ökat fokus på mamma och Gustav. I vardagen och i 

lekstunder. Succesivt visar Gina en ökad glädje över att vara med sina barn och barnen visar att de vill 

vara tillsammans med henne. Gustav har fyllt ett år och Gina och Kristina förbereder för förskola. Han 

ska vara på samma som Gunilla och får sin egen anknytningspedagog. Under inskolningen skriver 

Kristina:

Han håller först mamma en liten stund men blir sedan så nyfiken att han 
börjar leka med de andra barnen. Efter en veckas tid verkar han förstå mer 
och blir ledsen när mamma går och klängig när hon hämtar… darrar på läp-
pen när han ser mamma. Mamma tröstar och han lugnar sig.

Kristinas ser att mamma förstår och att hon kan lugna och känner tillförsikt över Gustavs utveckling. 

Hon beskriver honom som tillitsfull och glad. När Gustav är inskolad är det tid att avsluta kontakten 

med ALHVA. Kristina betonar vikten av att avsluta med alla involverade, inte minst förskolan och fa-

miljens eget nätverk som kommer att finnas långsiktigt. Avslutningen i familjegruppen beskrivs som 

känslofylld både för Gina, de andra mammorna och för Kristina som säger:

… det här är ju en väldigt positiv stund, men också lite sorglig liksom för vi 
ska skiljas och att man ju betyder något för varandra… även för mig betyder 
det någonting…

Familjen lever med pappas sjukdom och även om han älskar sina barn så är det svårt. Mamma och 

en nära släkting önskar hjälp att prata med barnen om pappas sjukdom vilket Kristina och Eva gör 

på ett enkelt vis.
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Mammas tankar vid avslut
Efter ett år beskriver Gina sin, barnens och familjens situation som bra. Hon berättar livfullt om sina 

barn och tycker hon fått mycket hjälp med att förstå och kunna hjälpa dem: 

Gustav, han spelar en viktig roll i mitt liv. Han gav mig glädje, han gav mig 
hopp… Ibland är han lite gnällig, men hans positiva sidor är mer än hans 
negativa. 

Om Gunilla säger mamma: 

… jätteduktig och jättesmart. Hon lyssnar på mig och hon litar på mig. 

Mamma funderar kring hur den positiva förändringen skett och säger: 

Kanske kommer det tillsammans. Att hon (Gunilla) lär sig saker på dagis, ru-
tiner och så, plus att jag lärt mig saker att behandla henne. 

Kontakten med ALHVA har betytt mycket för henne. Hon har lärt sig mycket av Kristina och säger:

Jag har varit deprimerad, jag har varit trött, jag har varit i en cirkel, en ond 
cirkel… innan var jag isolerad, nu vågar jag gå ut och umgås med folk. Inn-
an fokuserade jag bara på honom (mannen)… det finns viktigare saker jag 
måste tänka på, t.ex. mina barn.

Gina berättar att hon bestämt sig för att lära sig svenska för sina barns skull, så hon kan hjälpa dem 

med skolan och i samhället. Familjegruppen som Gina varit negativ till har hon ändrat inställning till 

och berättar att hon ska dit och avsluta tillsammans med sina barn.

Barnhälsovårdens, förskolans och socialtjänstens synpunkter vid avslut i ALHVA

Barnhälsovård
BHV var till en början mycket oroade över Gunilla och för hur mamma skulle klara ytterligare ett barn. 

Vid avslut i ALHVA säger BVC sköterskan att Gunilla är ”en helt annan unge” och att mamma kan förstå 

båda sina barn. Under Gustavs första år har inte funnits någon oro över honom.

Förskola
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Förskolan
På förskolan har båda barnen sin anknytningspedagog och de lämnas regelbundet på olika avdel-

ningar. Efter sex månader visar Gustav tydligt vad han tycker om att göra, att äta och har börjat 

protestera när han inte får som han vill. För det mesta är han glad och nyfiken och när han blir rädd 

eller ledsen söker han sig till ”sin” pedagog i första hand. Gunilla är vid sista samtalet tre år och enligt 

pedagogen: 

… omtyckt på avdelningen av alla barnen… söker kontakt när hon behöver 
hjälp och leker mycket mer än hon gjorde tidigare… 

Hon fungerar väl när allt är lugnt, men visar en stor känslighet för förändringar och oväntade händel-

ser. På grund av Gunillas känslighet fortsatte Eva att handleda personalen på avdelningen även efter 

de första sex månaderna.

Socialtjänst

Socialsekreterarens oro för familjen var stor och första gången hon träffade mamma var hon osäker 

på om behandling var möjlig. Hon är nöjd med den återkoppling hon fått under behandlingens 

gång, med samarbetet och innehållet i den skriftliga sammanfattningen som görs när familjen slutar. 

Hon tycker att utvecklingen varit positiv för både barn och mamma och säger att vid avslutningssam-

talet ”var det inte samma mamma som jag mötte”. Enligt henne har ALHVA varit rätt insats:

Alltså, kombinationen av kompetens och möjlighet att verkligen kunna gå 
in med resurser…

Våra kommentarer

 Vi kan konstatera att mammas föräldraförmåga och reflektionsförmåga kring sig själv och sina barn 

har ökat och vid avslut finns ingen oro för barnens utveckling. Vad är det då som hjälpt? Vi tror att 

det ”helhetsgrepp” som tagits varit gynnsamt. Att ALHVA- teamet ansvarade både för det viktiga 

kontakt och relationsarbetet men också för samverkan mellan många inblandade från vården och 

myndigheter. Tolken var en nödvändighet och troligen var det också nödvändigt att arbetet skedde 

i hemmet. Dels utifrån att mamma faktiskt inte gick utanför dörren, men också för att familjens stora 

svårigheter och barnens utsatta situation blev synlig i vardagen. På så sätt blev den också tillgänglig 

för en förändring. Samarbetet med familjestöd understryker de stora brister som fanns och som kan 

behöva tillgodoses parallellt med behandling för att uppnå en tillräckligt bra vardag för barnen. Vi 

tänker också att samverkan med förskolan haft stor betydelse, främst för Gunilla vars utveckling var 

på avvägar när familjen fick kontakt med ALHVA, men även för Gustav. Kan man känna sig lugn? Vi 

tror inte det eftersom det finns och kommer att finnas svårigheter i familjen. ALHVAs grundliga avslut 

ger en viss trygghet i att barnen uppmärksammas vid svårigheter, men troligen vore det värdefullt 

med en längre uppföljning från ALHVA som känner barnen och där föräldrarna känner förtroende.
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Familj I
Denna beskrivning har valts utifrån att trots stora och uppenbara svårigheter, uppmärksammades beho-

vet av hjälp inte förrän Inga är över året och viktig utvecklingstid passerat. 

Mammas tankar om graviditeten, sitt barn och sig själv som mamma
Irma är 23 år och hennes barn Inga är 13 månader när de börjar i ALHVA. Irma är uppvuxen i Sverige 

tillsammans med mamma, pappa och syskon. Hon är deprimerad, har en ätstörningsproblematik och 

säger att hon alltid mått dåligt men aldrig fått hjälp. Vid första samtalet är Irma blek, trött och har en 

mycket sparsam mimik. Inga klamrar sig fast vid mamma utan kontakt. 

Graviditeten var oplanerad och Irma har ingen kontakt med Ingas pappa. Irma följde programmet 

på mödrahälsovården och önskade en flicka. Inga föddes före beräknad tid och vårdades på neonatal 

tillsammans med mamma. Den tiden minns Irma som svår. Hon kände sig ifrågasatt och kritiserad 

och säger: 

Hon skulle äta var tredje timme, ja var tredje eller fjärde timme och varje 
gång de kom in så skulle de läxa upp mig. Du ska göra så här, du ska göra så 
där… Kom igen, tre veckor samma saker….

Vid hemgång fick Irma stöd av en släkting. Inga skrek mycket och Irma kände sig ensam och orolig. Till 

en början kom en sjuksköterska från BVC hem och därefter gick Irma plikttroget till de många kontrol-

lerna trots att hon inte mådde psykiskt bra. När Inga är strax under året orkar Irma inte mer och söker 

akutpsykiatri som remitterade till en verksamhet för unga personer. Kurator där kände omedelbar 

oro och kontaktade ALHVA. När Irma fått information och tackat ja till behandling har hon själv inga 

tankar på vad den ska innehålla. Hon säger:

… jag har faktiskt inte tänkt på det… jag vet inte vad jag behöver hjälp med. 

Irma tycker att hon och Inga är helt olika som personer men kan inte beskriva på vilket vis. På frågan 

om det är roligt att vara mamma svarar Irma: 

Nej, nej vad ska vara roligt? Man är bara mer orolig och så. Det är det man är.

Kristina, familjebehandlaren inleder sitt arbete
Kristina inleder med att försöka etablerar kontakt med Irma, som berättar att hon har svårt att veta 

vad Inga vill när hon ibland gör små ljud eller skriker. En annan svårighet som både Irma och Inga har 

är maten. Ingen av dem äter ordentligt. Inga har gått ner i vikt, hon vill inte äta och har svårt att tugga 

och svälja. Irma vet inte hur mycket och hur ofta Inga behöver äta och har svårt att förstå sin egen 

betydelse i matningssituationen. En annan svårighet är nattning och sömnen. Inga lägger sig sent 
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och kan bara sova i mammas säng vilket gör att Irma inte sover.

Den oro Irma uttrycker om mat och sömn gör det möjligt för Kristina att föreslår att de tillsam-

mans ska försöka nå en förändring. Kristina föreslår en struktur på dagen med någorlunda förutsäg-

bara rutiner som Irma accepterar. De dagar Kristina kommer genomförs den, men övriga dagar är det 

svårt för Irma. Många dagar mår hon så dåligt att hon bara ligger i sängen och gör det hon måste. 

Sådana dagar håller sig Inga stilla i närheten av mamma. Efter fem veckors behandling mår Irma 

sämre och söker med Kristinas hjälp akutpsykiatri. Hon blir inlagd ett dygn och Inga tas omhand av 

en släktning hon känner.

Irma har många professionella kontakter, BVC, olika kontakter på Barn och Ungdomscentrum, 

psykolog, läkare, kurator och socialsekreterare, en för sitt barn och en för försörjningsstöd. Kristina 

kontaktar samtliga och diskuterar hur de, utifrån skilda uppdrag, ska hjälpas åt för att Irma och Inga 

ska få det bättre. Kristina tar rollen som ”spindeln i nätet” och är också den som vid behov följer med 

Irma till t.ex. BVC eller vuxenpsykiatri. Kristina träffar även Irmas eget nätverk för samråd. Parallellt 

börjar Irma och Inga i familjegruppen. Irma kommer till gruppen, inte för hon själv vill, men Kristina 

berättar att hon gläds åt Ingas nyfikenhet på andra barn.

Förutom maten och sömnen säger Irma så småningom att hon behöver hjälp med sin sinne-

stämning och hjälp med att Inga ska utvecklas. Kristina förslår att de ska ha planerade små lekstunder 

för att väcka Ingas nyfikenhet och lust för lek, vilket Irma går med på. Trots att Irmas nedstämdhet 

präglar vardagen försöker Kristina att hålla fast vid deras planering kring mat, sömn och lek. Efter tio 

veckors behandling uppfattar Kristina att Inga har ett något bredare känsloregister. Hon visar med 

större tydlighet vad hon vill och har fler ljud som Kristina sätter ord på för att hjälpa mamma att förstå 

vad Inga vill. 

Det tog ett år innan Irmas och Ingas svårigheter uppmärksammades och föräldraledigheten tar 

slut efter fem månaders behandling. Irma vill återgå till arbetet på deltid och träffa Kristina efter ar-

betsdagen. Hon har fått en förskoleplats till Inga. Kristina och Eva träffade chef och arbetslag för att 

diskutera inskolningen och Ingas behov av en anknytningspedagog. Vid inskolningen är både Inga 

och Irma rädda. Kristina är med som stöd till mamma så att hon ska orka stödja Inga. Efter två veckors 

inskolning återgår Irma till sitt arbete. 

Mammas tankar efter första halvåret
Stressen har ökat för Irma som tycker det är mycket nya rutiner. Överlämningen i förskolan är det 

svåraste, Inga gråter och Irma vill inte lämna henne så länge hon är ledsen. Ingas anknytningspeda-

gog tar emot henne, men mamma är osäker på om hon klarar av att trösta Inga. Inga har blivit mera 

nyfiken och aktiv hemma vilket Irma tycker är jobbigt:

 … hon är busig, hon är typ som tio barn. Hon är så aktiv. Hon är väldigt 
gnällig faktiskt ... Hon hänger på mig… ibland vill hon bara man ska typ bära 
henne. Vem orkar bära henne hela dagen? 
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Irma tycker att Inga är både känslig som hon själv och kaxig som ett av hennes egna syskon. Hon 

tycker det kvittar vad hon gör med Inga och tycker att Inga är ett barn som det är svårt att vara mam-

ma till:

Hon är för krävande… det är liksom hela tiden att va med henne och så. Vem 
orkar det?

Så finns också stunder i föräldraskapet som Irma beskriver som ”magiska”. En sådan stund är när Inga 

tog sina första steg:

… alltså det finns sådana ögonblick. Ibland, jag kommer inte på. Men när 
hon började gå… det är sådana.

Ibland tycker Irma att kontakten med Kristina är jobbig. Hon känner sig kollad, känner hur orken 

tryter, tycker de ses för ofta och kan känna sig osäker och blyg i kontakten med sitt barn. Hon tycker 

emellertid det är bra att Kristina kommer hem. Hon tror inte att hon hade orkat ta sig någonstans och 

uppskattar att det är en och samma behandlare som kommer. Irma går regelbundet till familjegrup-

pen och berättar att Inga tycker speciellt om sångstunden:

Det är trevligt den gruppen, gå dit och ja lite så prata, fika och leka med bar-
nen… men det var jobbigt att jag måste ta bussen dit och jag har inte haft 
pengar till busskort. Så någon gång har jag liksom gått dit och det är en bit 
från mig (7 km, min kommentar). 

Kristina fortsätter sitt arbete
Trots att Irma ibland är avvisande håller Kristina fast vid deras planering och kommer på avtalade ti-

der. Inga har allt tydligare börjat uttrycka vad hon vill och förstår inte Irma så skriker hon eller visar sitt 

missnöje på annat vis som Irma lätt tolkar som surhet. Kristina tar ibland ”Ingas röst” röst och försöker 

hjälpa mamma att förstå vad hon vill. Inga har börjat intressera sig för maten, sitter vid bordet och 

äter själv med händerna.

Irmas psykiska hälsa försämras vilket även märks på Inga som sällan ler, gnäller och är vaksam på 

mamma. Efter ett nytt besök på vuxenpsykiatrins akutmottagning läggs Irma in för heldygnsvård i 

några veckor. Hon får en medicin som succesivt höjer hennes sinnesstämning och gör henne mera 

känslomässigt tillgänglig. Under Irmas sjukhusvistelse blir en släkting Ingas fasta punkt. Kristina sam-

arbetar med både släktingen och personalen på vårdavdelningen och ser till att Inga får besöka sin 

mamma regelbundet. Inga är själv sjuk den mesta tiden mamma är borta. Hon äter återigen dåligt, 

minskar i vikt och Kristina kontaktar BVC för samarbete. När mamma är färdigbehandlad sker en lång-

sam anpassning till vardagen och Kristina finns med som stöd. Hon märker att Irma är mer uttrycksfull 
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och pratar mer med Inga än tidigare och säger:

… det kanske är nu vi har chans att jobba på med samspelet.

Arbetet i familjen fortsätter som tidigare med fokus på vardagliga situationer och att öka Irmas för-

ståelse för vad Inga vill och behöver. Inga visar en ökad rädsla nu efter mammas vårdperiod, t.ex. när 

hon kommer tillbaka till familjegruppen börjar hon gråta och klamrar sig vid mamma. Irma tröstar 

och lugnar och sätter sig på en madrass på golvet tillsammans med Inga. Kristina säger:

Jag stödjer mamma så att hon ska kunna stödja Inga.

Kristina ser att mamma har en ökad energi, en ökad lust att prata och leka med Inga och har fler frå-

gor kring både lek, prat och mat. Inga visar succesivt att hon mår bättre, hon ökar i vikt och är gladare. 

Kristina beskriver Inga som mindre gnällig och klängig, mer nöjd, men också mer bestämd och arg. 

Hon ljuder mer, har en ökad matlust, sitter när hon äter och både tuggar och sväljer. Efter ett år, när 

Irma och Inga ska avsluta i ALHVA görs det succesivt. Kristina minskar hembesöken, bekräftar den 

positiva utvecklingen och planerar framåt tillsammans med Irma och hennes nätverk. Hon och Irma 

har ett avslutningsmöte med förskolan och med ansvarig socialsekreterare. I familjegruppen hålls en 

liten avslutningsceremoni. 

Mammas tankar vid avslutningen
Irma tar emot med Inga på armen. Kristina ska försöka leka med Inga medan Irma och jag pratar. Inga 

är blyg för mig, söker mammas blick och Irma berättar att vi ska prata. Hon är inte säker på att Inga 

vill vara med Kristina, men efter lite ”lock och pock” så går det. Under samtalet hörs Ingas skratt. Irma 

funderar över Ingas positiva utveckling:

… alltså jag vet vad det beror på, alltså hur jag mår. Så blir hon också, hon 
känner när jag är ledsen. Då kommer hon fram till mig och pussar och kra-
mar mig.

Inga vill fortfarande vara nära mamma, men till skillnad mot tidigare pratar Irma om det på ett positivt 

sätt. Hon gillar henens viljestyrka och säger att det är bra att hon vet vad hon vill. Inga som är gene-

rellt sen i sin utveckling har börjat säga mamma: 

… det är helt sött att höra. Innan var hon liksom helt tyst men nu är hon 
jätteglad.
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Irma tolkar Ingas behov av henne som positivt och berättar om trygghetcirkeln på sitt vis:

Vi är först tillsammans, sedan går Inga iväg och kan leka en liten stund själv 
med sina saker, sen letar hon upp mig… Vi kan ropa till varandra också när 
vi inte ser varandra. Hon är inte alls lika gnällig som förut, men tycker bäst 
om att vara med mig.

Irma berättar att numera lägger sig Inga i tid på kvällen och hon sover i egen säng. På frågan hur det 

gick till säger hon att hon bestämde sig för att hjälpa Inga att sova själv. Irma tycker att hon fått hjälp 

av ALHVA, men kan inte formulera med vad. Ingas positiva utveckling tillskriver hon sig själv, utifrån 

att hon har mer ork och är gladare. Hon tycker att hon och Kristina passar ihop och gillar även övriga 

i teamet. Hon säger att ska man hjälpa mammor och barn ska man vara snäll, vilket personalen i AL-

HVA är. Hon ser positivt på behandlingen:

Det blev lite för mycket någon gång, men jag behövde väl den tiden. Jag 
tycker i alla fall det är bra, men det tyckte jag inte från första, första början.

Barnhälsovårdens, förskolans och socialtjänstens synpunkter vid avslut i ALHVA
Barnhälsovård
Irma tackade nej till EPDS (samtal för att upptäcka nedstämdhet eller depression) ca två månader 

efter förlossning och har bytt BVC när Inga var åtta månader. Det fanns en oro över Ingas vikt och en 

remiss skickades till barn och ungdomscentrum. Irma missade tiden och sköterskan förklarar det med 

att så gör ”de unga” och att hon kände sig trygg med att Irma klarade av föräldraskapet. Irma kom på 

sina tider men var enligt sköterskan svår att få kontakt med. Inga beskrivs som sen i talet, rädd och 

orolig vid besöken. Sköterskan tror att det var ”vita rocken syndromet”. Med det menade hon att barn 

är rädda för personer i vita rockar utifrån erfarenheter.

 

Förskola
När Inga började i förskola fick hon en anknytningspedagog som försökte att finnas för henne i varda-

gen och i svåra situationer. Det tog tid innan både Inga och mamma kände sig trygga med förskolan. 

Pedagogen berättar att hon förstod mammas oro och försökte visa att Inga var i ”trygga händer”. Efter 

sex månader har mycket positivt hänt, Inga är mera aktiv, vill leka och är nyfiken på andra barn. Hon 

äter bättre och verkar trivas på förskolan. Hon söker sig i första hand till ”sin” pedagog men visar också 

en nyfikenhet på övrig personal.

Ansvarig socialsekreterare
Socialsekreteraren uppfattade både Irma och Inga som ”mycket nere” när de fick kontakt i samband 

med att en utredning öppnades. Hon ställer sig frågande över att ingen uppmärksammat deras 

hjälpbehov tidigare: 
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… det är inte ofta man ser på små barn så tydlig… man såg inte henne le 
under många, många träffar utan var väldigt stillsam i sitt minspel… Såg lite 
deprimerad ut som mamma gjorde också.

Hon anser att ALHVA var en lämplig insats. Samarbetet tycker hon varit gott och ömsesidigt och hon 

litade på Kristina. Hon känner sig nöjd med behandlingen och säger:

Inga har ju blivit mycket mer framåt och tar för sig och skrattar och så där. 
Sen är hon fortfarande sen…

En oro socialsekreteraren har inför framtiden är om Irma insjuknar utan att söka hjälp.

Våra kommentarer
Precis som man inom utvecklingspsykopatologin beskriver att det inte finns en enda orsak till avvi-

kelse finns det heller inte en orsak som haft betydelse för förändringen utan olika saker samverkar 

(Broberg et al. 2003). För Irmas och Ingas del har det troligen varit viktigt att arbetet skett i hemmiljö. 

Irma behövde aldrig överväga om hon skulle orka gå eller inte. Förmodligen har också den konkreta 

hjälp som ALHVA gett i kontakt med myndigheter och vårdgivare varit viktig. Vardagens arbete med 

rutiner, förutsägbarhet och återkommande lekstunder tror vi hade betydelse, men först när mamma 

fått den hjälp hon så väl behövde från psykiatrin inträffade det man kan kalla en vändpunkt. Då sked-

de en kvalitativ skillnad i Irmas känslomässiga tillgänglighet som fick betydelse för Irma, men också 

för Inga och för deras relation. 

När ALHVA avslutar sitt arbete har faktorer som kan verka skyddande för Inga ökat. Den viktigaste 

är Irmas glädje över Inga och att hennes reflektionsförmåga kring sig själv och sitt barn har ökat. Ett 

annat skydd är förskolan där Inga verkar trivas och naturligtvis det egna nätverket. Saker som kan 

äventyra den goda utvecklingen är om Irma börjar må sämre utan att söka hjälp eller om skyddet 

brister, t.ex. om det blir personalomsättning på förskolan eller om det egna nätverket inte orkar vara 

så stödjande som både Irma och Inga behöver.
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Behandlingsarbete i hemmet och i familjegrupp
I detta avsnitt ges en bild av arbetet i hemmet som grundar sig på behandlarnas (Karin och Kristina) 

och projektledarens (Eva) loggböcker samt intervjuer. Naturligtvis täcker inte avsnittet allt, men ger 

en bild av behandlingsarbetets förlopp och dess komplexitet. Avsnittet handlar i första hand om de 

familjer som har avslutat behandlingen, men även om de familjer som har varit i behandling minst 

sex månader. ALHVA har barnets utveckling i fokus därför inleder vi med en mycket kort presentation 

av barnen och deras föräldrar. Därefter beskriver vi de olika delarna i behandlingen och låter främst 

de föräldrar som inte finns med i de fyra tidigare berättelserna framträda genom olika citat. Ett mer 

sammanhållet resonemang om varje barns utveckling efter avslutad behandling återkommer vi till i 

rapportens sista kapitel.

Barnen och deras föräldrar när de börjar i ALHVA
Barn vars familjer har avslutat behandlingen:

● Adam är sex veckor och bor med sin mamma Anna, pappa Abbe och sin äldre bror Ahmed. 

Mamma har långvarig psykisk ohälsa och en beroendeproblematik. Hon kände stor oro över att 

bli förälder. Adam utsattes för alkohol under graviditeten och hade kramper när han föddes. Han 

och mamma vårdades på neonatalavdelning under några veckor. Familjen är tveksam till ALHVA.

● Bea är åtta månader och bor med sin mamma Birgitta och har regelbunden kontakt med sin 

pappa Bo. Hon är snabb, nyfiken och alltför orädd. Hon får mycket liten återkoppling från mamma 

som är deprimerad, tillbakadragen, mycket tystlåten och otydlig. Bea saknar rutiner kring mat och 

sömn. Båda föräldrarna är tveksamma till ALHVA.

● Gustav är ännu inte född när familjen får kontakt med ALHVA. Situationen i familjen är kaotisk och 

kring storasyster Gunillas (18 månader) utveckling finns en stor oro. Mamma Gina som är depri-

merad och Pappa Glenn som har en allvarlig psykisk sjukdom är positiva till ALHVA, men kan inte 

formulera vad de vill ha hjälp med.

● Holly är 12 månader och bor med sin mamma Hanne och har sporadisk kontakt med pappa Hans. 

Hon är passiv, tittar med ”rädda ögon” och ger få uttryck för sina behov. I vardagen saknas rutiner, 

hon äter lite och oregelbundet och somnar mitt i natten. Under Hollys första år har mamma blivit 

misshandlad av pappan flera gånger när Holly varit närvarande. Mamma har blivit erbjuden olika 

insatser sedan Holly föddes, tackat ja men inte kommit. Hanne är tveksam till ALHVA. Familjen har 

familjestöd. 

● Inga är 13 månader och bor med sin mamma Irma. Hon är blek, tyst, uttrycker få känslor och är 

mycket långsam i sina rörelser. Mamma Irma är deprimerad och har en ätstörningsproblematik. 

Hon tackar ja till en kontakt med ALHVA men vet inte vad hon behöver hjälp med.

● Jim är 12 månader och bor med sin mamma Jamna och pappa Jan. Han är mycket svår att få kon-

takt med, är mycket aktiv och har kraftiga känsloutbrott. Han får inte den hjälp han behöver för 

att lugna sig. I vardagen saknas rutiner. Jim äter lite och oregelbundet och lägger sig mycket sent 

på kvällen. Både mamma och pappa har psykisk ohälsa som påverkar deras koncentration och 

K
A

PITEL 6



48

känslomässiga närvaro. De är positiva till ALHVA, men vet inte vad de behöver hjälp med. Familjen 

har familjestöd.

Barn vars familjer som varit med minst sex månader i ALHVA och ännu inte avslutat:

● Ester är nio månader och bor med mamma Emelie, pappa Erik och storebror Elias som är 23 må-

nader. Hon har minskat i vikt, är fysiskt vanvårdad och ger ett apatiskt intryck. Hon fäster inte blick-

en, söker inte föräldrarna, kan inte sitta, ligger kvar där hon blir lagd, gör små rörelser på golvet 

men kommer ingen vart. Elias är utvecklingsförsenad. Båda föräldrarna är tveksamma till ALHVA. 

● Filippa är nyfödd och bor med mamma Frida, pappa Filip och sin äldre syster Fanny som är fyra år. 

Mamma har varit sjukskriven en längre tid för utmattningsdepression. Hon hade egna känslomäs-

siga svårigheter i kontakt och samspel med Fanny när hon föddes och vill få hjälp med en bättre 

start med Filippa. Familjen är mycket positiv till hjälpen i ALHVA.

● Lars är fyra månader och bor med sin mamma Lena. Han blir fysiskt väl omhändertagen men det 

finns en oro hur väl mamma kan förstå hans känslomässiga behov. Mamma är upptagen av egna 

psykiska och fysiska svårigheter. Hon är tveksam till ALHVA. Familjen har även familjestöd.

● Noa är två månader och bor med mamma Nina, pappa Nelson och två bröder: Natan som är två 

år och Nils som är elva år. Den äldste brodern är traumatiserad på grund av krigsupplevelser. Noa 

”gör inte mycket väsen av sig”. Mamma ammar honom ofta och är avstängd i kontakten. Natan är 

orolig, skriker när han inte får som han vill och det är svårt att fånga hans uppmärksamhet. Mam-

ma är trött och upptagen av egna svårigheter. Familjen har familjestöd. 

Att försöka skapa förtroende och sammanhang i en osammanhängande vardag
Föräldrarna har alla, trots vissa tveksamheter, tackat ja till en kontakt med ALHVA men många har svårt 

att sätta ord på vad de ville ha hjälp med. De är till stor del upptagna av sig själv och sina svårigheter. 

Teamet inleder sitt arbete med att försöka möta familjen där de befinner sig för att bygga en förtro-

endefull kontakt, utan att förlora barnets behov ur sikte. I några familjer var risken att kontakten skulle 

avslutas överhängande och det tog tid innan behandlaren kände sig säker på en fortsättning. Ett sätt 

för föräldrar att visa sin ambivalens, var att avboka avtalade tider och Kristina säger: 

Men när de avvisar, ja när det blir så… i socialtjänsten tänker man ”ja det är 
frivilligt” det behövs en annan form av hjälp… nu tänker jag att vi är inne i 
ett annat skede. Jag måste finnas kvar. Jag kan inte också överge dem som 
alla andra har gjort…
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En mamma visade en ombytlig sinnesstämning som skapade osäkerhet hos Kristina:

Hon vände plötsligt en dag. Hon släppte inte in mig, bytte telefonnummer 
sa att jag vill aldrig mer träffa dig. Det var inte så att jag hade gjort något… 
Jag frågade vad är det, vad har hänt, är det något speciellt. Nej då blev det 
för mycket för henne, så kände hon sig förföljd och kontrollerad.

Trots avbokningar och hot om att sluta kom behandlarna tålmodigt på överenskomna tider. Även i 

konkreta situationer försökte de visa att de ville hjälpa. Karin berättar om en dag när ett oväder slog 

ut stora delar av staden och många hushåll mister elektriciteten. En av familjerna hon nyligen börjat 

arbeta i bor högt upp i ett höghus och kunde varken laga mat eller ta hissen ner. Hon åkte dit, gick 

upp för alla trapporna och hade med sig något att äta och dricka till alla i familjen. 

Under denna första tid försökte också behandlarna göra en inledande bedömning av förälderns 

förmåga och av barnets utveckling. Denna gjordes genom observationer i hemmet, i familjegruppen 

och genom samtal med föräldern. Eva säger:

En viktig del av bedömningen är om mamma kan mentalisera, för att lägga 
behandlingen på rätt nivå. Jättesvårt.

De återkommande besöken, två gånger i veckan, på bestämda tider av en och samma person gav 

inledningsvis en viss struktur i familjens vardag och en viss information till behandlarna om barnen 

och familjerna.

Att minska stressen i vardagen
Under denna första tid får behandlarna också insyn i hur vardagen kan vara för barnen och deras 

föräldrar. I en del familjer är det på ytan tillräckligt bra, i andra råder ett yttre kaos t.ex. inga sängar, 

smutsigt, förvaring i plastkassar, högar av tvätt och ytterst sparsam möblering. I några familjer saknas 

det mest basala som mat och blöjor. Kristina säger efter ett hembesök: 

… så vi behöver gå och handla det nödvändigaste. Jag får betala så länge. 
Det går inte att hålla på att snacka om folk svälter. När jag kommer dit ber 
jag att få titta i kylen och det finns ingen mat någonstans.

Hon kontaktar socialtjänsten och ger inte upp förrän hon kommit till en överenskommelse med so-

cialsekreteraren om pengar till mat. I en annan familj finns bara en barnstol, trots att det är två barn 

som har behov av en stol när de äter. Karin ser till att familjen får ytterligare en barnstol så att båda 

barnen kan äta samtidigt.

Kärnan i ALHVA är att öka förälderns förståelse för sitt barns behov så att en positiv utveckling 
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av kontakt och samspel blir möjlig. Inledningsvis fanns föreställningen hos behandlarna att just i 

samspelet ska deras arbete börja. Situationen i hemmen har emellertid tydliggjort att annat, som stör 

föräldrarnas koncentration tränger sig före. Exempel på sådant är pengar, mat för dagen, obetalda 

räkningar, boende, myndighets- och vårdkontakter som inte fungerar. Eva säger:

Det blir mer och mer tydligt att våra familjer behöver mycket praktisk hjälp 
med… ja allt möjligt innan man kan börja arbeta med finliret, samspelet. 
Samtidigt ser vi att behovet att stötta både mamma och barn tillsammans 
och enskilt är enormt stort.

ALHVA-teamet tar ansvar för helheten och hjälper till i kontakt med t.ex. socialtjänst, bostadsförmed-

ling, psykiatri, mödrahälsovård, barnhälsovård och förskola. Andra stressfaktorer i vardagen är att en 

del föräldrar har svårt att passa tider och behandlarna finner på olika lösningar tillsammans med 

föräldern. Karin berättar t.ex. om hur hon skickar sms till en mamma varje morgon hon inte är där, för 

att hjälpa mamma att komma iväg och i tid till förskolan. 

I en del familjer hände också allvarliga saker, både inledningsvis och under behandlingens gång. 

Händelser som misshandel av mamma, allvarliga kriser på kvällstid, sjukdom och återfall i missbruk 

Behandlarna och även projektledaren finns tillgängliga, i en del situationer även på kvällstid. De tar de 

kontakter som behövs, t.ex. med socialtjänst och psykiatri, är omsorgsfulla mot föräldern och barnet, 

samt gör en första bedömning av barnets situation och handlar utifrån det i samråd med sin chef. Om 

föräldern behövt åka till sjukhus har lösningarna varit olika beroende på vilka möjligheter som fun-

nits, som att kontakta den andre föräldern (om barnet har kontakt) eller en känd släkting. Eva menar 

att en flexibilitet när svåra saker händer kan hindra att situationen blir ännu svårare för barnet, som 

att placeras tillfälligt i en okänd miljö. Hon tänker också att när det hänt allvarliga saker kan det vara 

värdefullt att intensifiera samspelsarbetet och ger ett exempel:

Kristina har sedan någon vecka arbetat nästan dagligen med Jim och mam-
ma i samspel. Det är fantastiskt för det syns en sådan positiv förändring på 
både mamma och barn. Jim är lugnare, inte så panikslagen hela tiden. Pratar 
lugnare, rör sig lugnare. Mamma är mer närvarande och har glädje i ögonen 
när hon ser på Jim.

Förutom den akuta riskbedömning som görs i samband med allvarliga händelser i familjen fortsätter 

teamet samtalet med föräldern efter det akuta skedet. Om hur likanande händelser kan förhindras 

samt vad föräldern kan göra om en svår situation inträffar.

Ombytta roller
I den bästa av världar är förälderns roll att vara stor, stark, klok och snäll. För barnen som denna rap-

port handlar om kan det vara omvänt, att barnet är den som beskyddar och tröstar eller får skydda sig 

själv. Behandlarna beskriver barnets handlande i svåra situationer och vi ger några exempel.  
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Jamna har svårt att reglera sina egna känslor, svimmar eller blir frånvarande när de känslomässiga 

påfrestningarna blir för stora och Jim blir lämnad åt sig själv. I sådana situationer, som Jim troligen 

upplevt många gånger under sitt första år, berättar Kristina om hur han kryper intill mamma, gnyr 

och klappar henne på kinden. Karin beskriver liknande svårigheter hos Nina som har en baby på två 

månader och två äldre barn. När mamma svimmar springer familjens tvååring, Natan, snabbt och 

hämtar en kudde och lägger under hennes huvud. Samma barn har upplevt våldsamma situationer 

där mamma inte kunnat skydda varken honom eller sig själv. 

Barnen reagerar olika och Kristina berättar om hur Holly, som under sitt första år upplevt många 

svåra saker, sitter blickstilla och blundar i vissa situationer. Det kan vara i mötet med nya personer, nya 

miljöer men det kan också vara i hemmet tillsammans med mamma när Kristina är där. Kristina tänker 

att Holly på så sätt försöker stänga ute och skydda sig själv.

Utifrån allvarliga saker som dagligen händer i många av familjerna funderar både Karin, Kristina och 

Eva över hur mycket barnen klarar av. De beskriver denna första tid i familjen, där de försöker skapa 

ett förtroende och samtidigt se till att barnens basala behov blir tillgodosedda som svår och som en 

”balansgång på slak lina”.

Att förstå sitt barn 
När stressen i vardagen minskat och en tillräckligt förtroendefull kontakt är etablerad, ökar behand-

larnas möjlighet att påbörja arbetet med kontakt och samspel mellan förälder och barn. En av dem 

säger:

Det är som att skala en lök, man behöver komma in till den där (samspelet, 
min kommentar).

Föräldrarna har inledningsvis en låg reflekterande förmåga kring sig själv som förälder och kring sitt 

barn, vilket naturligtvis har betydelse för barnet, men också får betydelse för behandlingsarbetet. 

Karin ger en reflektion från ett möte när en mamma bett henne var med vid ett läkarbesök: 

Det blir tydligt för mig att mamma inte har så mycket egen insikt eller eget 
lidande utan det blir vi som problematiserar kring hennes svårigheter… 
men hon kan heller intet sätta sig in i hur det är för Bea och vad hon som 
mamma måste göra.

Till en början handlar arbetet om att försöka rikta blicken mot barnet och omsorgsfullt och begripligt 

sätta ord på vad barnet behöver av basal och känslomässig omvårdnad. Inte en gång, utan om och 

om igen. Utifrån den arbetsallians som finns, försöker behandlarna vara tydliga, målinriktade och skri-

ver ibland ner så föräldern får hjälp att förstå eller hålla i minnet. Trots det kan det vara svårt att hålla 

barnet i fokus vilket Kristina beskriver: 
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… det känns som om jag bara samlar på mig mer och mer material men ald-
rig lyckas skapa en situation där jag kan använda det för det kommer alltid 
tio saker emellan som är snabbare eller akutare. 

En grundläggande föräldrauppgift är att kunna lugna och trösta sitt barn, en uppgift som kan vara 

nog så svår för föräldrarna som kanske själv blir rädda när barnet skriker. Kristina ger ett exempel på 

hur hon försökte stödja Jamna att lugna Jim som lätt blir arg, orolig och springer runt:

Nästa gång som Jim reagerar med ilska och vänder sig bort så uppmanar jag 
mamma att ta honom i famnen (löst) och lugna honom med rösten fast han 
böjer sig utåt. Jag står vid sidan och håller en hand på mamma och en hand 
på Jims rygg och hjälper och förstärker mammas röst genom att säga aaa 
mmmm åååå med lägre och lägre röst och mamma följer efter. Jim lugnar 
sig och tittar upp. 

Liknande situationer upprepas och Kristina ser hur Jamnas förmåga att förstå och att lugna Jim suc-

cesivt ökar.

Ett annat sätt behandlarna använder i det dagliga arbetet för att hjälpa föräldern att förstå sitt 

barn i olika situationer är att ge barnet sin röst t.ex. ”mamma nu är jag mätt” eller ”så skönt när du tog 

upp mig”. Det finns en ovana hos föräldrarna att prata med sitt barn om vad de gör och vad som hän-

der. De förstår heller inte den stress det blir för barnet när föräldern t.ex. helt plötsligt går iväg utan att 

säga något. Även i sådana situationer ger behandlarna barnet sin röst som ”nu blev jag jätterädd när 

du bara försvann” men försöka också att ligga steget före och påminna och uppmuntra föräldrarna 

om att tala om när de kommer och går.  

Mat och sömn 
Svårigheter i relationen mellan föräldrar och små barn yttrar sig ofta i matnings- och sömnproblem. 

Många av barnen har just dessa problem och de kostråd som förmedelas via barnhälsovården har 

inte föräldrarna genomfört. Istället äter de flesta barn för lite, ensidigt och inte på bestämda tider. 

Holly som är ett år äter lite och oregelbundet och Kristina berättar hur hon sitter passivt i barnstolen 

med armarna längs sidorna medan mamma ordlöst och utan kontakt försöker mata i rasande fart. 

Jim som också är ett år äter varken alla rekommenderade mål eller lagad mat utan dricker välling på 

flaska. Kristina säger: 

… så gör hon (mamma, min kommentar) i ordning en flaska med NAN som 
hon ger honom i vagnen. Han håller den själv och dricker den istället för 
lunch.
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Den rytm som föräldrar vanligtvis etablerar tillsammans med sitt barn, saknas hos många. Vid ett-

årsåldern lägger sig många sent, framåt midnatt och en del nattar sig själv. En av dem är Holly som 

somnar vid 2-3 tiden på natten. Innan dess finns hon vaken i närheten av mamma som ligger intill på 

en madrass. Kristina säger:

Hon har liksom inte fått någon hjälp av sin mamma när det gäller vanor, så 
hon har inga fasta sovtider, hon har inga fasta mattider… Mamma visar inga 
känslor för sin flicka. Hon bara tar hand om henne rent mekaniskt.

Så finns också någon förälder som tolkar de flesta av sitt barns signaler som trötthet, lägger honom 

småstunder och är bekymrad över att han inte sover sammanhållande perioder.

 Efter en tid, uttrycker många mammor att de behöver hjälp med barnens mat och sömn. Målet 

blir att föräldern bättre ska kunna förstå när barnet är hungrigt eller mätt, att barnen ska öka sin mat-

lust, äta på någorlunda bestämda tider och lägga sig när det blir kväll. Behandlarnas arbetsätt varierar 

beroende på förälderns förmåga att reflektera över sig själv och sitt barn. De flesta föräldrar behöver 

att de är aktiva och vägledande i hur man kan göra. Med några kan behandlaren inta en mera reflek-

terande hållning som ”Jag undrar om han är hungrig. Vad tror du som känner honom” och i en del 

familjer blir det succesivt bli möjligt med båda delarna.

  

Vändpunkter
Det går ”upp och ner” i behandlingen mycket beroende på hur föräldern själv mår. Vissa dagar är det 

bättre och föräldern finns tillgänglig för sitt barn medan andra dagar är föräldern upptagen av sig 

själv vilket påverkar barnet negativt.

I en del familjer sker händelser i samspelet som behandlarna identifierar som nyckelsituationer 

eller vändpunkter. En händelse som får en positiv betydelse för barnet framöver. En sådan händelse 

är när Holly blir sjuk och mamma har varit på barnakuten och läkaren reagerat på Hollys låga vikt. 

Mamma blir för första gången öppet orolig över sitt barn. En ny situation för Kristina som kan bekräfta 

hennes oro, lugna henne, vara stödjande i situationen och återkomma till händelsen och fundera 

tillsammans med mamma hur hon kan hjälpa sin flicka. Efter denna händelse märker Kristina ett ökat 

intresse och en vilja hos mamma att göra det bra för Holly.

En annan händelse som beskrivs som en nyckelsituation är en dag när mamma Jamna, Jim och 

Kristina är ute på gården. Jim springer rastlöst runt utan mål och mamma varken följer eller fångar 

upp honom. Kristina tar upp sitt block och ritar en enkel trygghetscirkel och berättar för mamma, när 

och på vilket vis Jim behöver henne. Kristina berättar:

Jag gjorde den här (ritar en enkel trygghetscirkel)… Den bilden. När vi var 
ute på lekplatsen så satt hon och tittade på honom, han sprang iväg, så tit-
tade han, så visade jag så här. Så tittade han tillbaka, en halv sekund tittar 
han tillbaka på dig och då måste du titta tillbaka på honom. Så övade vi. 
Han gick sina små rundor, så övade vi, titta, titta, ropa på honom, så kommer 



54

han tillbaka och det gjorde han. Varje gång hon lyckades fånga hans blick 
så kom han tillbaka och hon blev liksom så här ”ja det funkar”. Om hon inte 
gjorde det, då fortsatte han iväg. … det är magin liksom mellan ögonen.

Efteråt när Jim somnat, återkopplade Kristina till stunden och upplevde att mamma fått känslan av 

att kunna förstå och hjälpa sitt barn. Denna enda händelse skapade ingen förändring, men blev en 

gemensam positiv stund för mamma och barn. Den gav även Kristina hopp om förändring och hon 

kunde återkomma till händelsen i det fortsatta arbetet. 

Samvaro, prat och lek
Det som kommer naturligt för många föräldrar som småpratet, dialogen, lekfullheten finns inte själv-

klart för föräldrarna i ALHVA. Föreställningarna om på vilket vis man ska vara tillsammans med sitt 

barn varierar. Till exempel tycker några att det inte är lönt att prata med sitt barn eftersom de inte 

får svar. Några är inte intresserade av att leka. Andra vet inte hur man leker eller blir lätt själv fångade 

av leken och glömmer barnet. För att öka intresset och se en mening med att leka med sitt barn, 

försöker behandlarna dels ge enkel utvecklingsrådgivning, d.v.s. berätta vad barn i den åldern brukar 

tycka om och dels ha överenskomna lekstunder tillsammans med förälder och barn. De introducerar 

vissa saker, lekar och försöker få till en stund av ömsesidig lek. Ibland behöver de själv vara med för att 

leken ska komma igång och ibland kan de vara stödjande vid sidan.

Föräldrarnas förmåga att leka och glädjas med sitt barn ökar succesivt vilket märks på barnen 

som både visar glädje och förväntan i leken. Kristina ger en bild av en organiserad lekstund i slutet 

av behandlingen tillsammans med Jamna och Jim som precis fyllt två år. Jim som vid behandlingens 

början var okoncentrerad och svår att få kontakt med:

… till slut sitter vi och bollar till varandra och säger varandras namn. Vi tar 
turer och Jim har kul. Till Jim, till mamma, till Kristina. Jim kan reglerna och 
han är jätteduktig, han tycker om att göra rätt, göra något bra. Det går inte 
att frångå reglerna för då börjar underläppen darra… Mamma njuter av le-
ken och kan sätta Jim före sig själv den här gången…

Behandlingsarbete i familjegruppen
Beskrivningen av arbetet i familjegruppen grundas på intervjuer och loggböcker från Karin, Kristina 

och Eva. 

Båda Karin, Kristina och Eva är med när Familjegruppen möts en gång varje vecka i ALHVAs lo-

kal. Familjegruppen har ett igenkännbart innehåll och inleds med lek på golvet där madrasser och 

leksaker finns utlagda och behandlarna finns närvarande som stöd för föräldrar och barn. Därefter 

är det sångstund och föräldrarna sitter med sina barn på golvet och sjunger sånger som både barn 

och föräldrar succesivt lär sig. Sedan bjuds mammor och barn på mat som teamet lagat och blir det 

mat över så erbjuds mammorna att ta med sig hem. Finns behov av tolk finns denna med i gruppen. 

Samstämmigt beskriver behandlarna att många föräldrar har svårt att vara i grupp och behöver ”sin” 
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behandlare som stöd både i kontakt med andra föräldrar och i situationer kring sitt barn. Eva säger:

Det som är speciellt med denna grupp är att de vuxna inte söker kontakt 
med varandra utan håller sig mest till oss behandlare. Det är också vi som 
måste hålla igång samtalen, annars blir det tyst. För mig säger det någon-
ting om förälderns svårigheter och det är viktigt att vi är aktiva och barnens 
röster.

När behandlarna är mera aktiva ser de att föräldrarna blir mera aktiva och Eva säger att mycket är 

”tvärtom” i ALHVA:

Vi måste vara mer aktiva och inte vänta in föräldrarna. Vi måste praktiskt visa 
hur man gör. Det är inte det man är van vid som behandlare.

Barnen verkar trivas i gruppen och även de yngre visar intresse och glädje över de andra barnen. De 

barn som är lite äldre visar förväntningar på vad som ska hända och Karin berättar om Bea som på 

eget initiativ hjälper till att plocka fram till sångstunden:

Hon hämtar pappret med sånger… sätter sig bredvid mig och säger till sin 
mamma att också sätta sig där… tittar på mig och hatten där djuren och 
bilderna finns för sångerna.

En situation i familjegruppen där svårigheter mellan förälder och barn blir extra tydliga är maten. Eva 

kommenterar den positiva utvecklingen för barn som varit i behandling under en tid: 

 

Härligt att se de första barnen som de utvecklats. Det är konstigt, att vid 
matsituationen blir föräldrarnas svårigheter så tydliga och man förstår var-
för de är i ALHVA.

Även föräldrarna kan gemensamt glädjas åt en positiv förändring och Karin ger ett exempel när Ester 

som inte ätit mycket tidigare visar matlust: 
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Ester öppnar munnen som en liten fågelunge och gapar efter mer hela ti-
den, hon visar stort intresse för maten. Jag öser beröm över Esters intresse 
för maten ... Mamma säger att ja det är kul och alla runt bordet deltar och 
tycker det är roligt… mamma blir nöjd…

Äldre syskon är välkomna till gruppen och många kommer gärna, även skolbarn när de har lov. Eva 

beskriver att ofta är de äldre syskonen mycket uppmärksamma på sina småsyskon och ligger ibland 

steget före föräldern när det gäller att hjälpa eller trösta.

I familjegruppen möts föräldrar som är i olika skeden av behandlingen och Kristina ger ett exem-

pel på hur Jamna i slutskedet av sin behandling försöker hjälpa en ”ny” mamma och hennes barn 

under lekstunden:

Vid ett tillfälle så sitter barnet med ryggen mot sin mamma och vrider sig 
om för att kunna se mammas ansikte. Jamna ser detta och tittar på mam-
man och sen tar hon och flyttar på barnet så att de sitter ansikte mot ansikte. 
Hon säger till mamman ”Jag flyttar henne så att hon kan se dig”.

Eftersom en del familjer saknar släkt och vänner att dela viktiga händelser med som födelsedagar och 

högtider, firas barnens födelsedagar och olika högtider alltid i familjegruppen. Likaså lyfts det upp i 

gruppen när en familj ska avsluta sin behandling och varje familj får sin egen avslutningsceremoni.

Att avsluta i ALHVA
Avslutningen är till viss del flexibel utifrån situationen för barnet och familjen, men slutligen sätts ett 

datum. Behandlaren och oftast projektledaren har avslutningssamtal tillsammans med familjen. Till-

sammans med föräldern sker ett avslutande samtal med ansvarig socialsekreterare, med förskolans 

personal och med befintligt nätverk. I några familjer finns ett nätverk som ser det som självklart att 

försöka hjälpa och i andra familjer är det tomt på stödjande kontakteter. ALHVA- teamet återkommer 

till att familjerna behöver stödjande kontakter under barnets uppväxt. En svårighet som teamet be-

skriver utifrån familjernas komplexa problematik, är att det idag saknas långsiktiga stödjande kontak-

ter via socialtjänsten. Kontakter som kan finnas kvar även i perioder när det går bra. 

Föräldrarnas tankar om behandlingen
Vi har tidigare beskrivit att vissa föräldrar har brustit i motivation och många har svårt att formulera 

vad de behöver hjälp med. Vi har också beskrivit arbetet som ledde till att föräldrarna började lita på 

behandlaren så att ett förändringsarbete blev möjligt. Låt oss därför ge en kortfattad bild av vad de 

mammor som har avslutat sin behandling tänker om kontakten med ALHVA . Föräldrarnas tankar 

grundar sig på de intervjuer som gjorts vid tre tillfällen under behandlingen.

De allra flesta mammor tycker att det har varit bra att behandlaren har kommit hem till familjen. 

De säger att de i perioder inte har klarat av något annat och med det menas att de inte skulle ha orkat 

åka iväg på avtalade tider. De mammor som har varit tveksamma menar att de ibland har känt sig 
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kontrollerade och påpassade. Birgitta berättar:

Jag och Beas pappa har sagt att vi känner oss i underläge när de kommer 
hem och så. Det har de haft lite svårt att förstå, den här maktobalansen som 
gör att det inte är lätt att bete sig normalt… 

Hon har kunnat se att Beas pappa beter sig annorlunda:

När han har varit med och så där på ett möte eller gruppträff så har han be-
tett sig helt annorlunda mot hemma. Han har begränsat sig mycket.

Birgitta menar att kopplingen till socialtjänsten har förstärkt den känslan. Hon berättar om en situa-

tion när Karin sagt till ansvarig socialsekreterare att hon kände oro för Beas utveckling. Socialsekrete-

raren reagerade starkt på informationen och ville att familjen skulle avbryta behandlingen och istället 

erbjudas behandling på institution. Birgitta menar att det blev märkligt för dem eftersom de, enligt 

henne, inte hade fått signaler på att Karin hade upplevt situationen så allvarlig. En annan mamma 

menar att hon visserligen kände sig kontrollerad, men säger samtidigt att hon är glad att hon gick 

med på behandling. Hon har erbjudits andra insatser under barnets första år, tackat ja, men aldrig 

kommit iväg. 

Mammorna var övervägande positiva till den hjälp de fått från ALHVA med sitt barn och sitt för-

äldraskap. De nämner speciellt hjälp med rutiner i vardagen, att de fått vägledning i när barnet ska 

äta, vad barnet ska äta och hur de ska göra måltiderna så bra som möjligt för barnet. Alla säger att de 

fått hjälp att bättre förstå sitt barn och hur de kan lugna och trösta. Jamna ger ett exempel:

Det handlar mycket om att de har lärt mig hur jag ska behandla honom… 
prata i hans ton så att han förstår. Jag känner mig mycket lugnare i det ock-
så. Jag har lugnat ner mig väldigt mycket.

Mammorna berättar att de har lättare att vara tillsammans med sitt barn och tycker oftast att det är 

roligt att vara mamma. De berättar positiva saker om sitt barn men också saker som kan vara besvär-

liga t.ex. när barnet ”kan själv”. En mamma berättar om en situation som hon tidigare har tyckt varit 

särskilt svår att hantera men som hon har fått hjälp med:

När hon skulle sitta i vagnen, jag hade jättesvårt när hon skrek och så… jag 
kunde inte tänka att hon skulle sitta i vagnen och det skulle vara bra, att hon 
inte skulle skadas. Innan tog jag upp henne och bar henne.
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Mammorna säger att de pratar mer med sina barn och de är mera noga med att berätta när de kom-

mer och går. En mamma berättar att just det har hon tränat på i familjegruppen. 

Föräldrarna värdesätter den hjälp i kontakt med myndigheter och vårdgivare de fått och är nöjda 

med att ALHVA- teamet tagit ansvar för att det fungerar. Någon tänker att de fått extra bra hjälp av 

andra tack vare att ALHVA funnits med.

De flesta mammor tycker att de passat bra ihop med sin behandlare. Det innebär inte att de 

alltid tyckt som behandlaren, men de har känt sig respekterade. Några nämner vikten av att använda 

humorn i arbetet och berättar att de kunnat skratta tillsammans med personalen i ALHVA. De flesta 

uttrycker att det ibland känts som det varit för många hembesök, men för det mesta har det varit 

bra med två gånger i veckan. De tycker alla att det varit bra att samma person kommit hem. Många 

familjer har parallellt haft praktisk hjälp från familjestöd, längre eller kortare tid. Alla är positiva till den 

hjälpen och vet att ALHVA och familjestödjaren samarbetar. Några av dem skiljer inte på hjälp från 

ALHVA och från familjestöd och verkar heller inte intresserade av skillnaden, utan tycker sammanta-

get att hjälpen är bra. 

Mammorna är även nöjda med familjegruppen, inte minst maten, men också över att möta andra 

mammor och barn. En av dem säger:

Alltså det var ändå bra att jag gick till den där gruppen, där alla mammor 
och barn var med. Vi var tillsammans och pratade och så. Jag känner att det 
ändå var bra. Jag kände mig lite, jag kände mig inte lika deprimerad och så. 
Jag såg andra mammor och barn. Vissa hade det värre än mig, andra hade 
det bättre…

En mamma tycker däremot att det har varit synd att mammorna har haft så lite kunskap om varandra 

och att de inte har delat sina erfarenheter. Eftersom mammorna hade träffat sin behandlare så ofta 

i hemmet ledde det till utbytet blev mest mellan föräldern och behandlaren. Hon ger förslag på ett 

annorlunda upplägg:

Man kan tänka sig ett annat sätt att på träffas än i ALHVAS lokaler en gång 
i veckan. Man kunde kanske ha träffats i en annan miljö som t.ex. på stads-
biblioteket.

Föräldrarna berättar vid behandlingens slut att de har trivts med sin behandlare, men har också lärt 

känna och uppskatta övriga i teamet. Ett ord som föräldrarna återkommer till när det gäller perso-

nalen i ALHVA är att de är ”snälla”. De flesta berättar att de kommer att sakna sin behandlare, övrig 

personal i ALHVA och familjegruppen. En mamma säger vid avslutningssamtalet att hon idag saknar 

det känslomässiga stöd som hon under lång tid fått från sin behandlare.
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Våra kommentarer
Familjerna har svårigheter på många plan. När arbetet sker i hemmiljö blir det också synligt hur myck-

et i omvärlden som påverkar vardagen, familjen och därmed barnen. Genom att svårigheterna blir 

tydliga blir de också åtkomliga för diskussion och handling, som kan leda till en förändring. Det ”hel-

hetsgrepp” som ALHVA tar har troligen haft en stor betydelse för att minska stressen och få utrymme 

att arbeta med utveckling av kontakt och samspel. Likaså tror vi att den flexibilitet och villigheten 

att hjälpa till som behandlarna visar, både i vardagen och i akuta situationer, varit viktig. Föräldrarnas 

upplevelse av att bli hjälpta blir en grund för en långsamt växande tillit som gör förändring möjlig 

(Brandtzæg et al. 2011). Variationen i familjerna ställer stora krav på behandlarna och troligen finns 

många fördelar med den anpassning till den enskilda familjen som görs. En alltför snäv ram skulle 

troligen stänga ute vissa familjer. Det noggranna avslutet av behandlingen pekar på en omtanke om 

barnen och deras föräldrar men visar också på att teamet ser ett fortsatt behov och ett långsiktigt 

stöd. 

Det är väl känt att i en grupp blir samspelet mera komplext och även svårare (Sandahl et al. 2014). 

Familjegruppen verkar vara ett viktigt komplement till hembesöken eftersom det är en del i föräld-

raskapet att kunna träffa andra, vuxna och barn. Gruppen erbjuder rimligt trygga former för att träna 

på att vara tillsammans med andra och samtidigt stödja sitt eget barn. Många av mammorna är 

isolerade och det ömsesidiga igenkännandet, att vara en mamma bland andra mammor, kan också 

ha en positiv betydelse. 

Den osäkerhet och kontroll som några föräldrar ger uttryck för är troligen svår att undgå eftersom 

insatsen beviljas av socialtjänstens myndighetsavdelning. Att föräldrarna över lag uttrycker en posi-

tiv inställning till alla i teamet och till behandlingen visar att behandlarna trots allt lyckats skapa ett 

förtroende. 
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För att få en fylligare kunskap om barnets utveckling under behandlingen har vi, förutom intervjuer 

och behandlarnas kontinuerligt skrivna loggböcker, använt oss av självskattningsformuläret Vine-

land-II (0-2 år) som mäter barnets adaptiva förmåga.

Vineland-II (0-2 år)
De adaptiva färdigheter, avseende kommunikation och kontakt, som skattas med hjälp av formuläret 

är åldersrelaterade och kan förändras utifrån t.ex. intervention. Sedan 2012 finns en svensk version 

men ännu finns inga svenska jämförelsedata. I denna utvärdering jämförs varje barn med sig själv. 

Den ursprungliga planeringen var att förälder och personal utför skattningen, oberoende av varan-

dra, då föräldern tackat ja eller när barnet är fött, efter 6 månader och efter 12 månader. Även barnets 

anknytningspedagog planerades genomförde en skattning sex månader efter inskolning. Många 

föräldrar hade stora svårigheter att fylla i (se bortfall) därför har vi valt att redovisa behandlarnas och 

pedagogernas skattningar i de familjer som avslutat sin behandling. 

I tabellen nedan anges kvalitativa kategoriseringar av barnens färdigheter jämfört med jämnåriga. 

V- poängen är de poäng som varje barn fått utifrån skattningsformuläret och där hänsyn tagits till 

barnets ålder vid beräkning. Percentil är oftast lättare att förstå eftersom den oavsett barnets ålder har 

samma innebörd, d.v.s. 50 är medelvärde. 

KVALITATIV KATEGORISERING V-POÄNG PERCENTIL  

Betydligt över genomsnitt 22-24 99-99.9  

Klart över genomsnitt 19-21 85-98  

Genomsnittets övre del 17-18 69-84  

Genomsnitt 14-16 32-68  

Genomsnittets nedre del 12-13 15-31  

Klart under genomsnittet 9-11 2-14  

Betydligt under genomsnittet 1-8 ≤ 1  

Tabell 3 Kvalitativa kategoriseringar, Vineland- II (0-2 år)

I tabell fyra kan vi följa de skattningar som gjorts av behandlarna under behandlingstiden och bar-

nets anknytningspedagog ca sex månader efter att barnet inskolats i förskola.
K

A
PITEL 7
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Tabell 4 Kvalitativa kategoriseringar av delskalorna Kommunikation och Relationsförmåga.

I tabellen kan vi se att tre av barnen skattades som ”betydligt under genomsnittet” vid behandlings-

start. Följer vi barnen vid de olika skattningstillfällena ser vi en tydlig positiv utveckling hos dem, men 

även hos andra barn.

BARN SKATTNING ETT SKATTNING TVÅ SKATTNING TRE SKATTNING
 BEHANDLARE BEHANDLARE BEHANDLARE PEDAGOG

Adam, 3 mån.  9,5 mån.  21 mån. 24 mån.
kommunikation v-poäng 18 v-poäng 14 v-poäng 10 v-poäng 9
 Genomsnittets Genomsnitt Klart under Klart under
 övre del  genomsnittet genomsnittet

Adam,  3 mån. 9,5 mån.  21 mån.  24 mån. 
relationsförmåga v-poäng 15 v-poäng 16  v-poäng 15 v-poäng 13
 Genomsnitt Genomsnitt Genomsnitt Genomsnittets
    nedre del

Bea,  12 mån. v-poäng 12 18 mån.  22 mån.
kommunikation Genomsnittets v-poäng 16  v-poäng 16
 nedre del Genomsnitt  Genomsnitt

Bea,  12 mån. v-poäng 12 Kan ej beräknas  22 mån. 
relationsförmåga Genomsnittets   v-poäng 15
 nedre del   Genomsnitt

Inga,  14 mån. v-poäng 6 17,5 mån. v-poäng 9 24 mån. v-poäng 12 24 mån. v-poäng 12
kommunikation Betydligt under Klart under Genomsnittets Genomsnittets
 genomsnittet genomsnittet nedre del nedre del

Inga,  14 mån. v-poäng 7 17,5 mån. v-poäng 12 24 mån. 24 mån. v-poäng 13
relationsförmåga Betydligt under Genomsnittets v- poäng 14 Genomsnittets
 genomsnittet nedre del Genomsnitt nedre del

Jim,  13,5 mån. v-poäng 8 18 mån.  24 mån.  24 mån. 
kommunikation Betydligt under v-poäng 14 v-poäng 14 v-poäng 14
 genomsnittet Genomsnitt Genomsnitt Genomsnitt

Jim,  13,5 mån. v-poäng 8 18 mån. v-poäng 11 24 mån. v-poäng 10 24 mån. v-poäng 10 
relationsförmåga Betydligt under  Klart under Klart under  Klart under
 genomsnittet genomsnittet genomsnittet genomsnittet.

Holly,  12 mån. v-poäng 8 21 mån.   21 mån. 
kommunikation Betydligt under v-poäng 14  v-poäng 14
 genomsnittet Genomsnitt  Genomsnitt

Holly,  12 mån. v-poäng 3 21 mån. v-poäng 13  21 mån. v-poäng 13
relationsförmåga Betydligt under Genomsnittets  Genomsnittets
 genomsnittet nedre del  nedre del

Gustav,  1 mån. v-poäng 11 8 mån.  15 mån.  _
kommunikation Klart under v-poäng 14 v-poäng 14 
 genomsnittet Genomsnitt Genomsnitt

Gustav,  1 mån. v-poäng 10 8 mån.  15 mån. 
relationsförmåga Klart under v-poäng 15 v-poäng 14 
 genomsnittet Genomsnitt Genomsnitt
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PITEL 8

ALHVAs samverkan med andra verksamheter
Att olika vårdgivare och myndigheter ska samverka kring barnfamiljer är inget nytt och bygger på 

tanken att samla kompetens och stöd (Hjortsjö 2006). Trots goda intentioner är samverkan många 

gånger svårt och har lyfts fram som ett angeläget utvecklingsområde för utsatta barnfamiljer (t.ex. 

SOU 1998:31; SOU 2001:72; SOU 2006:100). Skyldigheten att samverka utifrån barns bästa finns nu 

formulerad i lagtext (HSL 1982:763; Skollagen 2010:800; Socialtjänstlagen 2001:453). Tanken är att 

utifrån olika kunskapsområden ta tillvara barnets perspektiv och hjälpas åt. Vi ger en definition på 

samverkan som stämmer överens med den avsikt som finns i ALHVA: 

Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 
klart avgränsad grupp avseende ett klart problem och syfte (Danermark 
2000 s.15).

I vår utvärdering har vi speciellt intresserat oss för samverkan med barnhälsovården, förskolan och 

socialtjänsten eftersom de på olika vis är speciellt viktiga för små barn och deras föräldrar. Vi kommer 

även ha ett mycket kort avsnitt om ALHVAs samverkan med vuxenpsykiatrin som är en viktig samver-

kanspart vad gäller barnens föräldrar. För att illustera övriga samverkanskontakter som kan bli aktuella 

finns ett exempel i bilaga 1.  

Barnhälsovården
I Sverige infördes Barnavårdscentraler 1938. Från början ingick endast spädbarn i verksamheten, men 

senare så bestod deras uppdrag av att övervaka hälsan för alla förskolebarn. Idag når den svenska 

barnhälsovården näst intill 100 procent av alla förskolebarn. En bidragande orsak till att föräldrar vän-

der sig till barnhälsovården är att man där blir sedd som just förälder (Magnusson et al. 2011). 

Idag arbetar barnhälsovården riktat mot olika hälsofrågor som rör barn. De försöker främja att 

barn ska leva i en rökfri miljö, ammas om det är möjligt och vaccineras enligt programmen. Sverige 

är ett land med hög amningsfrekvens. I stort sett alla barn ammas helt eller delvis under den första 

levnadsveckan, och vid sex månaders ålder ammas 63 procent (Socialstyrelsen 2012). 

Barnhälsovårdens gör bland annat hembesök till nyblivna föräldrar, har föräldragrupp och ge-

nomför även mammasamtal för att upptäcka mammor med depressiva symptom. I Malmö genom-

fördes mammasamtal med nästan hälften av alla nyblivna mödrar. Trots att barnhälsovården träffar 

nästan alla barn och deras föräldrar görs få anmälningar. Endast 0,4 procent av alla barn vid Malmös 

barnhälsovård anmäldes till socialtjänsten (Köhler 2014).

Utsatta barn och hälsa
Svenska barn tillhör de mest gynnade i världen utifrån hälsosynpunkt, men flera studier har visat 

att hälsan är ojämnt fördelad beroende på sociala faktorer. I en studie redovisas resultat från en en-

kätundersökning där man samlat in uppgifter i samband med barnens besök på barnhälsovården i 

Malmö. Där redovisas ett flertal levnadsvanor och hälsoindikatorer i relation till moderns utbildning, 

till arbetsmarknaden och föräldrarnas födelseland. Studien visar bland annat att avsaknad av amning 

under de första fyra månaderna samt rökning under graviditeten förekom i större utsträckning bland 
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lågutbildade mammor. Lågutbildade mammor sökte såväl mer öppen som sluten vård för sina barn 

(Mangrio et al. 2011).

I olika studier (Bergh et al. 2012; Kling 2010) har man visat att barn som har insatser från social-

tjänsten i större utsträckning har problem med hälsan än andra barn. I studien av Bergh et al.(2012) 

gick man igenom socialtjänstakterna för barn som var familjehemsplacerade. Det visade sig att det 

fanns dokumenterat stora hälsoproblem i denna grupp. Det upptäcktes utvecklingsförseningar och 

avvikande beteenden sedan tidig ålder. En förklaring till att barnen inte uppmärksammades av hälso- 

och sjukvården berodde på att man förutsätter att föräldrar aktivt efterfrågar vård åt sina barn. När 

föräldrarnas problem är för komplexa vänder de sig ofta inte till sjukvården (Bergh et al. 2012). 

Familjernas kontakter med barnhälsovården
Alla utom en familj i ALHVA har kommit till barnhälsovården på regelbundna hälsokontroller. I in-

tervjuerna med sjuksköterskorna framkommer att de genomgående har ett stödjande arbetssätt i 

relation till föräldrarna vilket kan förklara att föräldrarna i hög utsträckning vänder sig till dem. Två 

olika sjuksköterskor berättar:

Inte komma med några pekpinnar, utan liksom säga: det gjorde du jättebra, 
så bra du tänkte … du klarar det här jättefint själv.

I min profession litar jag på min mamma tills det framkommer något som 
bevisar motsatsen.

En annan förklaring kan vara att familjebehandlarna ofta har följt med till barnhälsovården som ett 

stöd till familjen men också som ett led i en samverkan för familjernas bästa.

Som vi nämnde tidigare så var det en familj som i stor utsträckning uteblivit från inbokade besök. 

Familjen har sammalagt fem barn men det var de två yngsta barnen som sköterskan på barnhälsovår-

den främst var orolig för. Detta ledde till en anmälan när det yngsta barnet var sex månader och det 

äldsta 20 månader på grund av oro för att barnen var utsatta för omsorgssvikt.

Sjuksköterskan berättade att hon har haft hand om familjen sedan det yngsta barnets födelse. 

Tiden innan anmälan hade familjen många olika hjälpinsatser. Läkaren hade också skickat remiss till 

barnhabiliteringen, på grund av det äldsta barnets utvecklingsförsening, men familjen uteblev från 

majoriteten av tiderna. Familjen ville inte heller att sjuksköterskan skulle komma på hembesök.

Trots att barnhälsovården hade varit mycket aktiv tiden innan anmälan anser sjuksköterskan att 

processen har blivit alltför lång och utdragen vilket har förvärrat barnens problem. Hon övertog famil-

jen från en annan sjuksköterska när hon började på barnavårdscentralen. På min fråga om det redan 

i samband med överlämnandet fanns oro för familjen svarade hon:

Inget jag fick rapporterat eller så. Det som jag tycker är viktigt med de här familjerna, att man inte 

lämnar dem ifrån sig. För ibland är det så på BVC, att när man kommer ny eller utökar personalen så 

omfördelar man barnen så det blir jämt antal. Och då är det så att man lätt lämnar ifrån sig de jobbi-

ga fallen för att det är obekvämt. Och det är precis de man, tycker jag då, måste behålla och följa… 

Familjen skulle stanna hos den förra sköterskan kan jag tycka. Så hade man sparat lite tid … Det är 

bättre att stötta varandra än lämna ifrån sig barn och familjer som är i riskzonen.
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Det framkom i intervjuerna att de flesta sjuksköterskorna inom barnhälsovården hade identifierat 

familjerna som riskfamiljer även innan de fått veta att det fanns problem i familjerna. Här kommer 

några exempel: 

Jag var hemma hos mormor på första hembesöket och stiftade första be-
kantskapen, och då hade det redan varit tråkigheter i familjen. Mormor kom 
inte fram och hälsade utan gick in i mammas, det rummet där mamma bod-
de, och jag kände oro för familjen redan vid första besöket.

Genom föräldrarnas sätt att vara. Bland annat var det en incident i väntrum-
met när mamma hade … Pappa var här ute och han sparkade mamma i ma-
gen helt enkelt när [barnet, min anm.] låg i magen. Det är det inga normala 
föräldrar som gör.

Det är en kvinna som från början var väldigt sluten men som blommat upp 
nu. Det var en mamma som vår kurator var mycket bekymrad för. Även jag 
var bekymrad över familjen.

Region Skåne kommer att införa ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram under 2015. Det innebär 

att familjer med särskilda behov kan erbjudas samtal, vägledning, remiss till annan rådgivare eller in-

tensivt hembesöksprogram. En del av sköterskorna menar att det är ett arbetssätt som många redan 

praktiserar; finns det oro för en familj lägger de i regel in extrabesök:

Jag har några familjer som jag kallar alldeles för ofta, för att se att utveck-
lingen går åt rätt håll.
Jag kallar henne medvetet lite oftare för jag vet att det är så här. Hon har fått 
komma varannan månad typ. Vi får väga och stämma av lite.
Om man märker att någon är orolig är det bättre att ta in dem på extrakon-
troller. I alla fall är det så jag jobbar. Jag tar hellre in extrabesök för att ha en 
trygg mamma.

Majoriteten av sjuksköterskorna uttrycker att de känner sig trygga att familjerna är med i ALHVA. 

Sjuksköterskorna träffar ofta familjerna tillsammans med familjebehandlarna:

Kristina hon ringde och var orolig för att han inte går. Vi bokade ett gemen-
samt besök så att vi sa samma saker till mamman. Det var bra att hon var 
med eftersom hon ändå träffar mamman så mycket.
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De tycker också genomgående att ALHVA har haft betydelse för familjerna och för barnens utveck-

ling. De känner sig trygga med att de får annan hjälp än vad barnhälsovården kan erbjuda. En sjuk-

sköterska träffade ett barn två veckor efter att hon gjort anmälan till socialtjänsten på grund av miss-

tänkt omsorgssvikt:

Karin var med familjen när de var här på besök med Ester. Bara på två veckor 
kände jag att det hade hänt så mycket. Hon sträckte sig efter saker och hon 
hade faktiskt gått upp i vikt, jag blev väldigt berörd faktiskt.

Ett välfungerande samspel kan starta positiva cirklar i familjen som gör att både barn och föräldrar 

mår bra. En sköterska berättar:

Hon har en annan glädje. Hon har en blick som är trygg, lugn och glad. Hon 
är glad för sitt barn.

Jag tror att det har hjälpt otroligt mycket eftersom det fanns så mycket pro-
blem. Vi kände att vi inte räckte till. Hon har i sin hemmiljö fått vägledning i 
hur hon ska göra.
Det är stödet som hon har fått och kanske styrkan att hon kan. Jag sa det när 
jag träffade henne sist att hon ser mycket gladare ut. Man ser det i ansiktet. 

Hon blir så stolt när hon ser att han utvecklas så mycket. Hon pratar på ett 
annat sätt nu. Nu är hon också på öppna förskolan. … Det är härligt att se.

Barnens utveckling utifrån barnhälsovårdens perspektiv
Tillväxtkurvorna är skapade utifrån normala graviditeter med mödrar som inte röker. De kan inte en-

bart betraktas isolerat utan är en liten del av den totala bedömningen. Om barnet finns inom ramen 

för det som betraktas som normalt, vilket alla barnen i ALHVA visade sig göra, är det svårt att dra några 

långtgående slutsatser utifrån tillväxtkurvorna. Svårigheterna med att bedöma tillväxtkurvor består 

också av att man inte vet barnets genetiska förutsättningar. Anledningen till att ett barn är litet kan 

bero på dess arvanlag men även på grund av miljöfaktorer som att det får för lite näring. Ibland kan 

barnet falla ur sin tillväxtkurva, kortare eller längre perioder, beroende på omsorgssvikt, infektioner, 

uppfödningsproblem eller att de har börjat röra sig mer. 

Flickorna i ALHVA vägde i genomsnitt 3,2 kg vid födelsen och pojkarna 3,7 kg vilket innebär att 

de var normalviktiga.2 

Endast två av åtta barn hade längre amningsperioder. Detta är färre än genomsnittet i Sverige 

(Socialstyrelsen 2012). I intervjuerna med sjuksköterskorna från barnhälsovården framkom det att 

det vanligaste problemet hos familjer med spädbarn är mat- och sömnproblem. Även bland ALH-

2. Medelvikten i Sverige är 3,6 kg för pojkar och 3,4 kg för flickor. Ett barn föddes för tidigt och räknas därför inte med.
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VA-familjerna var det många som uppgav att de hade den typen av problem med sina barn. I fyra 

av familjerna var problemen av mer allvarlig karaktär. I ett fall skickade barnhälsovården en remiss till 

barnkliniken för utredning.

Tre barn har en försenad utveckling enligt barnhälsovårdens bedömning. Två av dessa barn skrevs 

in i ALHVA först när de var mellan 6 och 12 månader gamla. Förseningen kan alltså bero på att hjälpen 

till familjen sattes in sent i jämförelse med de barn vars familjer började i ALHVA under nyföddhetspe-

rioden. Båda dessa barn har, enligt sjuksköterskan, nu en stabil utveckling även om den är sårbar. Det 

tredje barnet med försenad utveckling var däremot endast några veckor gammal när familjen börja-

de i behandlingen. Han har emellertid varit exponerad för alkohol under graviditeten vilket kan var en 

delförklaring till hans försenade utveckling även om någon hjärnskada inte har kunnat konstateras.

Alla utom ett barn följde sina tillväxtkurvor inom ramen för det som betraktas som normalt. Detta 

barn mår bra och utvecklas väl vilket innebär att denna avvikelse vad gäller huvudomfång inte har 

väckt någon oro hos barnhälsovården. Anledningen till avvikelsen kan också bero på en felmätning.

Trots att de allra flesta barn i ALHVA uppvisar normala tillväxtkurvor kan det ändå finnas en oro, 

både från föräldrarnas och från familjebehandlarnas sida, om att barnen inte får tillräckligt med mat. 

Ester är ett sådant exempel. Tillväxtkurvan avvek inte från det normala men trots det finns det mycket 

som tyder på att såväl hon som hennes äldre bror har varit utsatta för omsorgsbrist innan familjen 

började i ALHVA. Det visar att tillväxtkurvorna är ett mycket trubbigt instrument och att en helhets-

bedömning av barnets och familjens livssituation är nödvändig. 

Avslutningsvis har två barn vårdats på sjukhus under sitt första levnadsår. Båda på grund av and-

ningssvårigheter i samband med infektion. Ett av dessa barn har också varit inlagd på grund av upp-

födningsproblem.

Våra kommentarer 
Resultatet visar att ALHVA-familjerna i många fall är identifierade hos barnhälsovården som familjer 

och barn i behov av extra stöd. Varje sjuksköterska har hand om ett stort antal familjer och många av 

de intervjuade lyckas ändå uppmärksamma de familjer ALHVA har kontakt med. Trots detta visar vårt 

resultat att dessa familjer ändå kan falla mellan stolarna inom barnhälsovårdens verksamhet och hjäl-

pen till barnen uteblir eller blir kraftigt försenad. I vårt material var det en familj som erbjöds många 

olika slags interventioner av barnhälsovården, men som på grund av sin problematik avbokade eller 

på annat sätt undvek att komma på avtalade tider. Även i en annan studie (Bergh et al. 2012) har 

detta problem uppmärksammats. Där kunde man konstatera att om familjernas problem är för svåra 

efterfrågar man inte vård för sina barn.

En sjuksköterska belyste ett annat problem som hon har uppmärksammat. Hon menade att fa-

miljer med svår och komplex problematik gärna bollas runt inom barnhälsovården, kanske väcker 

dessa familjer känslor av vanmakt och frustration hos den enskilde sjuksköterskan? Detta riskerar att 

innebära att hjälpen till barnet och familjen kraftigt blir försenad vilket kan få svåra konsekvenser för 

barnets hälsa och utveckling. En familj som kräver mycket tid och resurser kan kanske också upplevas 

som ett hinder i en organisation där vården kvantifieras.

Förskolan
Förskolan är en del av skolan och styrs av en Läroplan (Lpfö 98/2010). I den finns stöd för att varje barn 

ska få den hjälp de behöver för sin utveckling, vilket är ett högt men eftersträvansvärt mål. Från det att 

barnet är 12 månader har barnet rätt till en plats, heltid eller deltid beroende på familjesituation och 
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vilken kommun barnet bor i. I ALHVAs arbete läggs mycket tid på att barnen ska få en positiv start i 

förskolan. Ett skäl till att samverkan med förskolan fått relativt stort utrymmet i rapporten.

Förskolan som kompenserande miljö 
Utifrån en sammanställning av internationell förskoleforskning dras tre slutsatser. Föräldrarna är vikti-

gast för barnens utveckling, kvalitén på relationen mellan barn och personal har betydelse för effek-

ten av förskolan, samt att vissa barn är mer sårbara för kvalitén i förskolan än andra (Phillips & Lowens-

tein 2011). Personalen på förskolan kan träffa barnet varje dag, fem dagar i veckan och det finns en 

unik möjlighet att stödja barnets utveckling (Broberg et al. 2012; Hagström 2010; Johannessen & 

Mikkelsen 2015). En förutsättning är emellertid att vardagen på förskolan är utformad så att barnens 

behov av trygghet och kontinuitet tillgodoses och att pedagogerna kan samverka på ett respektfullt 

vis med barnens föräldrar. Att förskola ”i sig” gynnar en positiv utveckling hos barn i utsatta livssitua-

tioner finns idag inget belägg för. Nyare forskning visar emellertid att barn med känslomässiga svårig-

heter i hög grad har nytta av en kvalitativ god förskola. Det omvända gäller också och kallas ”Dubbel 

risk”. Med det menas att en förskola med dålig kvalitet, tillsammans med andra riskfaktorer i hemmet, 

kan istället få en ytterligare negativ påverkan för barnet (Pluess & Belsky 2009; Pluess & Belsky 2010).

Förskola för barnen i ALHVA 
Barn vars familjer har kontakt med ALHVA ges i samarbete med förskoleförvaltningens placeringssek-

tion möjlighet till en förskola som bedöms som tillräckligt bra. Med tillräckligt bra menas låg perso-

nalomsättning, fasta avdelningar, förutsägbara dagar och möjlighet att lära känna minst en pedagog 

lite närmre. En anknytningspedagog, som arbetar för att barnet utvecklar en trygg relation till henne 

eller honom. I förskolan finns i huvudsak två personalkategorier, förskollärare och barnskötare och i 

texten används för enkelhetens skull ”pedagog” för båda. I texten anges på sina ställen ”samarbete 

med ALHVA” eftersom det förutom behandlarna Karin och Kristina, kan vara Eva, projektledaren, som 

har kontakt, information och handledning. 

Eftersom svårigheterna för de flesta barn i projektet uppmärksammades sent, har många börjat 

på förskola redan under behandlingstiden. Endast två barn, som börjat i ALHVA som nyfödda, började 

i förskola i behandlingens slutskede. Två inskolningar har avbrutits i samråd med föräldern. Bedöm-

ningen var att personalen inte kunde tillgodose barnens behov av förutsägbarhet och känslomässig 

tillgänglighet. I samråd med placeringssektionen erbjöds barnen en annan förskola som kunde till-

godose behoven.

Sammanlagt har, med tre äldre syskon medräknat, 12 barn börjat på förskola och fyra av dem har 

avbrutit inom åtta veckor utifrån en orosanmälan från förskolan till socialtjänsten, vilket medförde 

att familjen flyttade från Malmö. Sex anknytningspedagoger har intervjuats en gång efter inskolning 

och en gång sex månader därefter. Övriga har intervjuats en gång, eftersom projekttiden löpt ut eller 

att barnen har avbrutit. Gruppstorleken på barnens avdelningar varierar från 14 till 18 barn som tre 

personal har ansvaret för. 

Pedagogernas röster – om ALHVA, anknytning och inskolning 
Såväl chefer som personal vid de aktuella avdelningarna var positiva till ett samarbete med ALHVA. 

Pedagogerna berättar samstämmigt om att de informerats om barnets behov och om sitt uppdrag 

som anknytningspedagog av ALHVA- teamet. Erbjudandet om viss fortbildning och handledning till 

arbetslaget under första halvåret tycker samtliga är bra och ovanligt. Likaså är det ovanligt för peda-



68

gogerna att ha det, som en av dem kallar för ”öppna kort”. Att de får viss information om svårigheter-

na för barnet och familjen, samt bjuds in till samarbete med ALHVA-teamet. 

Två pedagoger har tidigare deltagit i en lång fortbildning kring anknytning och känner sig trygga 

med arbetsuppgiften. Bland övriga varierade kunskapen. Vi ger några exempel:

Lite grand. Man har ju hört lite. Det har ju varit så olika. Vissa har pratat 
mycket om det här med anknytningspedagogik och att det är bra och sådär 
medan andra förskolor har de gått ifrån det… för att barnen inte ska fästa 
sig vid någon speciell…

En pedagog tänker att om hon arbetar med anknytning vilket hon är positiv till, så tänjer hon på 

rollen som pedagog och närmar sig socialt arbete eller specialpedagogik. En annan säger efter ett 

fortbildningstillfälle:

Det här är allting som man själv gått och tänkt på.

Inskolning
Hälften av avdelningarna har vanligtvis en så kallad ”tredagarsinskolning” där föräldern är med under 

tre dagar och därefter lämnar barnet. Trots det, är personalen positiv till att frångå den modellen när 

det gäller barn från ALHVA. Istället planerar pedagogerna tillsammans med föräldern och ALHVA för 

en inskolning på ca två eller tre veckor. Barnet får succesivt vänja sig vid en primär och en sekundär 

pedagog, lära känna miljön och få erfarenheter av att föräldern lämnar och återkommer. Pedagoger-

na uttrycker det positiva med att även lära känna föräldern lite närmre under denna längre inskolning. 

Överlämning och hämtning
På fyra avdelningar var det möjligt att anpassa pedagogens schema under inskolningen så att barnet 

välkomnades av sin primära anknytningsperson på morgonen och sa ”hej då” till henne eller honom 

på eftermiddagen. På övriga avdelningar tog den sekundära anknytningspedagogen antingen emot 

eller sa ”hej då” till barnet. 

Det anknytningsmönster barnet succesivt etablerat med sin förälder utifrån summan av sina er-

farenheter i anknytningssituationer, är också det som pedagogerna möter vid inskolningen. De ger 

beskrivningar av vad som händer när anknytningssystemet aktiveras. Låt oss ge några exempel från 

överlämningen på morgonen. Ingas pedagog berättar:

Det var ingen reaktion när mamma är här eller inte fast mamma har berättat 
att hon går nu, hon kommer sen. Ja, då tänkte jag att det är ju lite konstigt. 
Hon kunde reagera lite åtminstone… Sen när mamma kommer och hämta 
de första dagarna hade hon inte så mycket reaktion heller.
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Andra barn var mer bevakande och oroliga över var föräldern befann sig på avdelningen under in-

skolningen och blev ledsna vid när föräldern lämnade. Jims pedagog berättar att han ofta var svår 

att trösta. Reaktionerna vid separationen kunde också variera hos ett och samma barn och Hollys 

pedagog berättar om en morgon när mamma går:

Då blev hon hysterisk… men oftast var det ingen reaktion alls.

Samma flicka reagerar på personalen på förskolan genom att stänga sina ögon och hennes pedagog 

säger:

Jag har Holly hela tiden… Om det kommer någon personal hon inte känner 
och så, då bara stänger hon ögonen och låtsas som de inte finns. Det gör 
hon mot alla utom mot mig och hennes sekundära anknytningsperson.

Pedagogen förstår det som ett sätt för Holly att skydda sig när hon blir rädd.

Bea är mycket avstängd i kontakten när hon kommer på morgonen tillsammans med pappa. Pe-

dagogen berättar om speciella ögonrörelser som hon gör och som pedagogen tolkar som osäkerhet. 

Föräldrarna är motvilliga till att flickan ska vara i förskola, pappa är öppet negativ och mamma gråter 

själv när hon lämnar. Pedagogen säger:

Hon (Bea) reagerar när hon ser mig. Hon blir glad. Om han (pappa, min kom-
mentar) sitter i hallen och tar av henne kläderna så sitter hon och tittar på 
mig.

När Bea kommit in på avdelningen är hon lättare att få kontakt med, hennes aktivitet ökar och peda-

gogen beskriver att hon intresserar sig för olika saker. Pedagogen uttrycker en rädsla över att bli sjuk 

under denna period som hon upplever som väldigt skör. Hon säger:

Jag får inte bli sjuk (skrattar). Nej men det är liksom väldigt så att ”det sitter 
med knappnålar”.

Det som hon tycker sitter med knappnålar är den begynnande tillit som uppnåtts.

Omsorgssituationer
Under inskolningen ska barnet förutom att lära känna pedagogen också bli bekant med dagliga 

omsorgssituationer som mat och sömn. Barnen får alla sin fasta plats vid matbordet bredvid sin an-
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knytningspedagog. Anpassningar vid måltiderna görs utifrån varje barn och pedagogen försöker att 

göra matstunden så inbjudande som möjligt, men beskriver svårigheter. Två av barnen Jim och Inga 

dricker mest och varken de eller Adam och Holly visar intresse för maten. Ibland äter barnen så lite att 

pedagogerna själv blir oroliga. Emellanåt blir deras oro så stor att de själv ger den dricka på nappflas-

ka som några barn är vana vid och som de försöker vänja dem av med i förskolan.

Sovstunden ser olika ut på förskolorna. En del sover inne på madrasser och en del sover utomhus 

i sovsäck. Oberoende om vilan är inne eller ute så har barnet sin anknytnings pedagog med sig vid 

insomning och uppvaknande den första tiden. Ett av barnen, Bea, är van att somna vid bröstet och 

hennes pedagog berättar hur hon försökte hjälpa henne att komma till ro den första tiden:

Så jag har suttit med henne i knäet så här och vaggat lite. Om jag märkte att 
det inte gick att lägga henne så tog jag en kudde som jag hade i famnen och 
la henne där. Så hon liksom inte kände min värme, utan värmen från kudden 
och sen lyfte över henne.

Efter ungefär en vecka på samma sätt kunde även Bea lägga sig på sin madrass.

Inskolningens längd varierade mellan två och tre veckor. Samtliga pedagoger upplever kontakten 

med ALHVA som betydelsefull och nämner speciellt deras tillgänglighet och viljan att hjälpa till, så att 

det blir bra för barnet och för föräldern. Även om pedagogerna främst har fokus på barnet berättar 

alla att de också tänker på hur de ska förhålla sig stödjande till föräldrarna vid överlämning och vid 

hämtning. 

Pedagogerna - sex månader efter inskolning
De områden som intresserat oss ca sex månader efter att inskolningen är om barnet överlämnas 

regelbundet i förskolan, hur väl barnet funnit sig tillrätta i förskolans vardag, hur barnet reagerar i 

anknytningssituationer, om barnet börjat prata samt intresserar sig för lek och andra barn.

 

Oro vid förändring
Barnen är olika både utifrån sitt genetiska arv och utifrån den miljöpåverkan som skett allt sedan 

graviditeten och har självklart utvecklats olika. En sak som däremot barnen har gemensamt på för-

skolan är en märkbar oro vid förändringar. Om personal är sjuk eller slutar, om ny personal kommer 

tillfälligt eller längre tid eller om nya barn ska inskolas så reagerar barnen med oro som påverkar 

dagen. Pedagogerna berättar att lusten för lek minskar, några söker försiktigt en ökad närhet till sin 

anknytningspedagog, några blir klängiga och gnälliga och någon springer rastlöst omkring. Ett di-

lemma som beskrivs av pedagogerna är att både vara tillgänglig för sitt anknytningsbarn, men också 

för andra barn som behöver dem. 

Två av barnen har fått en ny primär anknytningspedagog på grund av att en pedagog slutat och 

en gått på föräldraledighet. De har båda funnits på barnens respektive avdelningar innan. Jims nya 

pedagog berättar att hon försökte hjälpa honom med en succesiv övergång genom att hon tog mer 

och mer ansvar för honom samtidigt som hennes kollega var kvar. Annorlunda var det för Bea, vars 

pedagog försvann plötsligt och en kollega, om än på samma avdelning fick ta över ansvaret. Bea var 

lätt att missförstå eftersom hon var villig att gå till vem som helst och hennes nya anknytningspeda-



71

gog fick stöd av ALHVA- teamet i övergången. Succesivt fick hon Beas förtroende, vilket Bea visade 

genom att söka speciellt henne i situationer som var svåra för henne. 

Överlämning och hämtning
Barnen lämnas regelbundet mestadels av mamma, men även av pappa och även av pappor som inte 

bor tillsammans med barnet men ger sitt bidrag till en fungerande vardag för barnet. Vid avskedet 

har något barn bråttom in till avdelningen, någon blir lite nedstämd, någon ledsen, men tröstar sig 

med hjälp av pedagogen. Alla pedagoger har skapat rutiner tillsammans med varje förälder och barn 

i samband med överlämningen, t.ex. ett speciellt fönster att vinka i. Vid hämtning visar barnen glädje 

när föräldern kommer även om de sedan kan protestera vid hemgång och påklädning. En del föräld-

rar behöver pedagogens hjälp att avsluta dagen i förskolan.

Omsorgssituationer
Fyra av barnen hade stora svårigheter med maten när de började på förskolan. För två dem, Inga och 

Adam, kvarstår svårigheterna även om det minskat. Pedagogen berättar att Ingas matlust har ökat, 

hon äter själv och visar vad hon vill ha genom att peka. För Adams del har pedagogen uppmärksam-

mat att han tycker om att be om mat genom att peka. Hon använder sig av detta och lägger upp 

ytterst lite så han får peka och be om mer. Övriga barn äter nu som de flesta barn gör, ibland tycker 

de om det och ibland inte. Alla barnen sover fortfarande och lägger sig numera tillsammans med den 

pedagog som ansvarar för vilan. De söker villigt sin sovplats och har olika lätt att komma till ro men 

sover gott när de väl somnat. 

Trygghet 
Alla pedagogerna har arbetat medvetet för att vara den som barnet ska söka vid behov. Samtliga har 

försökt att uppmärksamma när barnet behövt hjälp, tröst eller skydd och försökt trösta och lugna. 

Adams pedagog berättar:

De gånger han blir ledsen blir han jätteledsen, gråter hysteriskt, spädbarns-
gråt. 

I sådana situationer kan han tröstas av ”sin” pedagog och återgå till lek.

Jims pedagog berättar att han tidigare inte verkade bry sig om någon, men nu kommer han själv-

mant till henne när han är ledsen. Hon ser heller det som hon kallar ”den tomma blicken” längre. En 

blick han hade i vissa stunder då han verkade frånvarande. Samtliga anknytningspedagoger säger att 

deras arbete med att försöka vara tillgängliga och förstå barnet har varit fruktsamt och i första hand 

vill barnet ha tröst och hjälp från dem. 

Språk, lek och social samvaro
Språket som utvecklas i kontakt och samspel har kommit olika långt hos barnen, dels på grund av 

ålder men troligen också på grund av miljömässiga faktorer. Alla barn utom ett är tvåspråkiga. Hur 

väl barnen pratar sitt hemspråk är svårt att avgöra, även för de pedagoger som kan hemspråket, ef-

tersom barnen väljer att prata svenska i förskolan. Adam, har ännu inte börjat prata när han är två år. 
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Han har få ljud och pedagogen tror att utomstående tycker att han är lite frånvarande men enligt pe-

dagogen har han ”full koll” på vad som händer. Inga, som också är två år säger enstakta ord, ”mamma” 

och ”titta” och pedagogen märker en utveckling och tänker att språket är på gång:

Hon har ju helt annat ljud än innan. Nu är det, när hon gråter, det hörs och 
syns, när hon skrattar, det hörs och syns.

Samtliga barn är intresserade av andra barn och en del har också barn som de tycker särskilt mycket 

om. En av dem är Jim som är förtjust i en flicka, Anna. Pedagogen berättar:

Någon gång har hon varit sjuk ganska länge. En vecka. Så fort han såg hen-
ne sa han, jag vet inte om han ritade eller något, han hoppade från stolen, 
Anna sa han. Han älskar henne.

Barnen leker själv eller bredvid något annat barn och många har sina favoritlekar. Pedagogerna be-

rättar om att deras närvaro är viktig för att barnen ska få ro att leka. Vissa av barnen behöver hjälp att 

komma igång, andra söker pedagogen då och då för att få en kram eller några uppmuntrande ord 

och de barn som är mer aktiva behöver hjälp att begränsa sig. 

Förskolans samverkan med ALHVA- teamet
Den positiva inställningen till ALHVA- teamet kvarstår hos samtliga pedagoger även vid andra inter-

vjutillfället. En av dem säger:

ALHVA, de gör så att man känner sig trygg. 

Teamet beskrivs som ett stöd och alla säger att de kontaktar när de behöver rådgöra. Det handlar 

oftast om barnet men kan också handla om föräldern. En pedagog berättar:

… när hon är ledsen och kommer till mig och gråter. Vi har många barn. 
Vi är inte till för att trösta alltså. Men ibland känner jag att det är synd om 
henne…

Vid sådana tillfällen kontaktar pedagogen ALHVA- teamet för att uppmärksamma dem på att mam-

ma kanske behöver deras hjälp. En sak som alla pedagogerna tycker underlättar samverkan är att 

behandlaren oftast följer med föräldern vid hämtning en gång i veckan. Majoriteten av pedagogerna 

tycker att de lärt sig mycket som de haft nytta av i arbetet och önskar att fortbildningen återkommer 

även efter de första sex månaderna. 
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Föräldrarnas röster om inskolningen och om förskolan 
Detta avsnitt baseras på föräldraintervjuer. Många av föräldrarna uttrycker ett motstånd mot att börja 

på förskolan. Orsakerna varierar, någon har negativ erfarenhet, någon är orolig över sitt barn men 

också vad det kommer att innebära för dem själv att passa tider, vara själv under dagen eller börja ar-

beta eller gå i skolan. En mamma är odelat positiv inför inskolningen. Hon tycker att barnet begränsar 

henne ”hon är typ mitt i vägen” och säger när det är dags för förskola 

Det är bra, en bra början. Så kanske jag också kan börja med mitt eget.

Samtliga föräldrar tycker att behandlaren varit ett stöd under inskolningen och att tiden, ca två veck-

or varit bra. Någon hade svårt att orka och några hade till en början svårt att lita på att pedagogen. 

Föräldrarna tycker alla att det är bra att deras barn har en anknytningspedagog och att de lärt känna 

både anknytningspedagogen och övriga på avdelningen under inskolningen. Gemensamt för föräld-

rarna är att de tycker att pedagogerna är ”vänliga” och ”snälla”.

Den positiva inställningen till förskolan som kan skönjas redan vid inskolningen består och för-

stärks under de första sex månaderna. Föräldrarna lämnar sina barn regelbundet och de säger att de 

litar på sitt barns anknytningspedagog och tänker att barnet har det bra. Vissa föräldrar nämner sam-

arbetet mellan förskolan och ALHVA som viktig, både för barnet och för dem själv och någon tänker 

att det blivit bra i förskolan just på grund av det.

Våra kommentarer
Utifrån vad pedagogerna berättar tänker vi att pedagogernas målinriktade arbete i vardagen och deras 

samverkan med ALHVA- teamet burit frukt. Föräldrarna överlämnar barnen regelbundet till förskolan 

och även om sex månader är en kort tid, verkar förskolan hittills vara en tillräckligt trygg miljö för barnen 

för att en positiv utveckling ska ske. Emellertid måste den oro som samtliga barn visar vid förändringar 

tas på största allvar och så långt som möjligt försöka förbereda och trygga barnen vid förändringar, stora 

som små. Att två barn behövt byta anknytningsperson under de första sex månaderna är naturligtvis 

inte bra. Självklart kan man inte förutse alla förändringar, men det viktiga är att barnet redan från början 

får en sekundär anknytningsperson som kan ta över ansvaret (Hagström 2010).  

Svårigheten att räcka till för alla barn framkommer. Därför är det intressant att fundera över varför 

pedagogerna är så odelat positiva till att ta emot mycket behövande barn från ALHVA i en redan svår 

arbetssituation? En anledning kan vara att pedagogerna för ovanlighetens skull inte lämnas ensam i 

ett svårt arbete, utan erbjuds att arbeta tillsammans med personalen i ALHVA. Främst vad gäller bar-

net, men även för att kontakten med föräldern ska bli så bra som möjligt (Johannessen & Mikkelsen 

2015). En annan kan vara att ALHVA erbjuder både viss fortbildning och handledning, inte bara till 

anknytningspedagogen utan till hela arbetslaget. Möjligen en viktig lärdom som inte motsäger att 

ramarna måste vara tillräckliga utifrån vad pedagogen förväntas göra.

Socialtjänsten
Det sociala arbetet är kanske som allra svårast när det rör sig om barn som far illa eller misstänks fara 

illa vilket ställer stora krav på dem som har ansvaret att hjälpa. Samtidigt finns det stora möjligheter 

att påverka och bryta de negativa livsvillkoren för barnen.
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Arbetet med barnen och familjerna styrs av socialtjänstlagen som stiftades i slutet av 1970-talet 

efter 15 års utredningsarbete. Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att lagstiftarna mycket 

medvetet gav ett stort handlingsutrymme till de professionella aktörerna. Det innebär att socialarbe-

tarna utifrån sitt kunnande och de givna ramarna ska genomföra insatser som gynnar de personer 

de har kontakt med. I slutet av 1990-talet kritiserade Socialstyrelsen den sociala barnavårdens brist på 

dokumentation. Därefter har ett omfattande arbete genomförts för att förbättre detta arbete inom 

socialtjänstens olika områden. Detta arbete har resulterat i ökad rättsäkerhet men även att social-

arbetarnas handlingsutrymme har minskat vilket strider mot lagstiftarnas ursprungliga intentioner.

Socialsekreterarnas tankar om behandlingens betydelse för barn och familj
Insatsen i ALHVA är intensiv och långvarig, sett utifrån de insatser som vanligtvis erbjuds i socialtjäns-

tens öppenvård. Familjerna är sårbara och situationen kan snabbt förändras om t.ex. den psykiska 

ohälsan hos mödrarna försämras. Detta är också något som socialsekreterarna berättar:

När jag ser henne nu bedömer jag att allting är okej liksom, men jag ser 
också stora brister hos föräldrarna … Jag tror med allt det stöd familjen fått 
kan de hålla sig över vattenytan, men fortsätter det så här tror jag inte att 
det håller… men jag vet inte (Bea).

För att behandlingen ska lyckas krävs det att det finns en samstämmighet vad gäller riktning och mål 

mellan familjen och hjälparen. I en familj har man inte kunnat uppnå det vilket har påverkat behand-

lingen negativt:

Det har väl skett förändringar kring samspel med barn och så ... men det är 
saker som inte blivit bättre, till och med sämre ... ja ... det finns fortfarande 
oro kring barnens utveckling, föräldrarnas förmåga att samspela och ha ett 
säkerhetstänk, avsaknad av struktur, rutiner och stökighet och psykisk ohäl-
sa, det är mycket. Det är svårt att nå familjen. Det är svårt att motivera dem 
när de saknar insikter om vad som är fel. Det känner både vi och ALHVA av, 
det är svårt (Ester).

Det är rimligt att anta att ”försämringen” beror på att kunskapen om familjen har blivit bättre eftersom 

personalen i ALHVA har kunnat sätta ord på de brister som finns i familjen. För de flesta familjer har 

det varit svårt att se sig själv utifrån och kunna formulera sitt hjälpbehov: 

Det hade inte funkat om inte familjen hade fått stöd. Mamma hade inte kun-
nat formulera de behoven. Och personalen [på förskolan, min anm.]hade 
förmodligen under en längre tid inte kunnat formulera det heller, för det tar 
ju lite tid innan man lär känna en familj (Gustav).
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Många av socialsekreterare beskriver i intervjuerna positiva förändringar som ägt rum i familjerna. En 

socialsekreterare berättar att en mamma nu har en större medvetenhet om vad som är bra och dåligt 

för hennes barn och kan också lättare sätta ord på sina tankar:

Hon är mer medveten om hur hennes beteende påverkar hennes dotter … 
Hon har en insikt på ett helt annat sätt än vad hon hade innan och går inte 
heller i försvar när man pratar om det, utan är med i tankegången (Holly).

De socialsekreterare som är ansvariga för Jim berättar om de förändringar som hon har kunnat se hos 

de familjer som de är ansvariga för:

Att hon genom den hjälp hon har fått i Alva har utvecklat föräldraförmågan. 
Att hon ser Jim på annat sätt och att hon kan ta större ansvar som mamma 
för honom.

Allteftersom projektet fortskridit har vissa pappor fått allt större betydelse. Trots att en del av dem 

har egna problem som begränsar deras föräldraförmåga är det viktigt utifrån barnens perspektiv. 

Socialsekreteraren berättar:

Kristina har pratat med honom när det har hänt saker. Han har ju också ökat 
sitt ansvar som förälder. Även om han har svårigheter så gör han mer nu än 
vad han gjorde innan. Enligt mamman så är pappa viktig för Jim. Han blir 
glad för att träffa pappa. 

Många socialsekreterare betonar också förskolans viktiga roll för barnen och särskilt det särskilda upp-

lägget med att varje barn får en anknytningspedagog som har ansvaret för att utveckla en trygg 

relation med barnet på förskolan.

Socialsekreterarnas perspektiv på samarbetet
ALHVA har i sin arbetsmodell, som vi tidigare presenterat, en fast ram och inom denna råder en 

flexibilitet utifrån barnet och familjen. Det innebär att arbetssättet ger behandlaren ett stort hand-

lingsutrymme att hjälpa familjen utifrån vad de anser hjälper familjen på bästa sätt. Dessa tankar och 

förhållningssätt överensstämmer inte alltid med det strikta regelverk och riktlinjer som idag omger 

andra delar av socialtjänsten som t.ex. myndighetsfunktionen inom individ och familjeomsorgen. Det 

kan skapa krockar som leder till frustration och samarbetsproblem mellan dessa två delar av social-

tjänstens verksamhetsområde. En socialsekreterare beskriver sin upplevelse av att befinna sig mellan 

chefernas krav på att agera på ett visst sätt och ALHVAs önskemål om att handla mer flexibelt och i 

större utsträckning se familjens behov:
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När vi har pratat om det här med kontaktfamilj, så vet jag att de tycker att vi 
har ett byråkratiskt system som inte är bra för de här familjerna. De har en 
förväntan på att jag som enskild socialsekreterare, i det byråkratiska syste-
met med rutiner och riktlinjer från våra chefer, ska göra något annorlunda 
… Jag har inte det handlingsutrymmet. Jag är inte den som kan påverka. Vi 
har också saker att förhålla oss till.

Över lag är alla de socialsekreterare som har familjer i ALHVA mycket positiva till det hembaserade 

stödet från ALHVA. Här kommer ett exempel:

Jag vill framföra att jag tycker det är mycket proffsigt arbete som görs och 
det har gett, i mina ögon, jättegoda resultat. Bra sammanfattningar har jag 
fått som är till hjälp i våra bedömningar här.

En socialsekreterare har också berättat vad det är i behandlingen som hon anser är verksamt:

Fasta rutiner, måltider och frisk luft, stimulans och prata med barnet. Alltså 
det här med anknytning. Sen, den viktiga biten med en fungerande försko-
leplats.

Från början tog ALHVA även emot familjer som inte hade bistånd från socialtjänsten. Efter kort tid 

fattades ett beslut i socialtjänstens chefsgrupp att det krävdes ett bistånd, eftersom det behövdes ett 

nära samarbete med socialtjänsten under behandlingen. Det var också viktigt att det fanns någon 

som snabbt kunde ta vid om familjen behövde annan hjälp än AHLVA. Socialtjänsten har genom 

biståndet ett uppföljningsansvar vilket kan stärka skyddsnätet runt familjen. Att en behandling i AL-

HVA blir en beviljad insats av socialtjänsten innebär alltså många fördelar men för också med sig mer 

byråkrati. En socialsekreterare berättar:

Det är ett system vi och Socialstyrelsen säger att vi ska göra, så här ska det 
gå till, det ska utredas, det ska beslutas insatser, det ska vara vårdplaner, det 
ska vara uppföljning.

Om familjen ska få ALHVA som en beviljad insats krävs det att socialtjänsten först gör en utredning. 

Problem kan uppstå när t.ex. barnhälsovården eller psykiatrin tar kontakt med ALHVA och anser att en 

familj har behov av behandling. Då får socialtjänsten ett uppdrag att göra en utredning vars resultat 

redan känns som förutbestämt. Det kan väcka känslor av irritation:
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Det går inte att ha socialtjänsten som marionetter.

I ett fall hade familjen redan hunnit börja i behandlingen när socialtjänsten kontaktades. Trots att det 

inte var en idealisk situation löste socialsekreteraren det på ett pragmatiskt sätt:

När vi vill kom in då har ju ALHVA redan varit med några månader. Och vi kom in för att det var så att 

det skulle vara bistånd från socialtjänsten och det som vi gjorde var att jag tog kontakt med familjen 

tillsammans med personal från ALHVA, öppnade en utredning på bägge två barnen och gjorde en 

liten kort utredning i och med att insatsen ju redan fanns och beviljade insatsen.

Våra kommentarer
Många av socialsekreterare ger beskrivningar som visar att det hembaserade arbetet har gjort situ-

ationen bättre i många av familjerna. Att situationen har förändrats från en risksituation till en situ-

ation som åtminstone i dagsläget är tillräckligt bra för barnen. I något fall tyder socialsekreterarens 

berättelse på att socialtjänsten, genom ALHVA, har fått en större medvetenhet och kunskap om hur 

barnen har det i familjen och därigenom upplever situationen som mer allvarlig än vad den var innan 

behandlingen påbörjades. Detta visar på hur viktigt det är att träffa vissa barn och föräldrar över tid 

för att få en uppfattning om situationen för barnen.

Beskrivningen visar också att det lätt kan bli krockar när en obyråkratisk behandlingskultur som 

ALHVA möter en myndighetsavdelning som är hårt uppstyrd av riktlinjer och styrdokument. Det kan 

resultera i att socialsekreterarna känner sig klämda mellan krav såväl från sin egen organisation som 

av krav från ALHVA. Utifrån ALHVA synvinkel kan det innebära att socialtjänsten av byråkratiska skäl 

inte kan erbjuda insatser som bäst skulle hjälpa de familjer de har kontakt med.

Vuxenpsykiatrin
Detta avsnitt bygger på intervjuer med föräldrarna. Intervjuer med Eva, Karin och Kristina samt på 

deras loggböcker.

Trots att samtliga föräldrar har psykisk ohälsa som starkt påverkar dem, i vardagen och i föräld-

raskapet, saknas hos de flesta föräldrarna en regelbunden kontakt med psykiatrin. En del har vanan 

att söka akut hjälp i psykiatrin när svårigheterna känns alltför stora. Bland de orsaker som föräldrarna 

anger till att de inte har regelbunden kontakt är, att de inte vill tillhöra psykiatrin, att de har blivit 

kallade till en öppenvårdsmottagning efter akutbesök men glömt bort tiden och att de har tidigare 

erfarenheter av att inte blivit hjälpta. 

I samråd med föräldern har ALHVA-teamet kontaktat aktuell psykiatrisk mottagning, informerat 

om ALHVA, om oron över förälderns psykiska hälsa och avtalat tid för ett första besök. Förälderns 

behandlare har ansvarat för att föräldern kommit till besöket, antingen genom en påminnelse eller 

genom att själv följa med dit. Kontakterna mellan vuxenpsykiatrin och ALHVAs personal har varit 

många, inte minst i akuta situationer. Successivt har utvecklats ett arbetssätt i samverkan mellan 

ALHVA, Allmänpsykiatrins öppenvård och en privat psykiatrisk mottagning. Det innebär att föräldrar 

som har kontakt med ALHVA, så långt som möjligt, har en och samma läkare för bedömning eller 

behandling. Behandlarna ser positivt på att enbart ha kontakt med en och samma läkare och menar 

att det ger en ökad möjlighet till samverkan som gynnar föräldern.
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Våra kommentarer 
Risken är stor att den grupp föräldrar som ALHVA vänder sig till inte får den hjälp de behöver för 

sin psykiska hälsa trots upprepade akuta besök. Det tydliga ansvar som personalen i ALHVA tar, för 

att etablera kontakt men också i praktiken, tror vi haft betydelse för att en bedömning skett och en 

eventuell behandling påbörjats. Rutinen som beskrivs att så långt som möjligt ha en läkare är ett gott 

exempel på en anpassning till brukarna och även till samverkanspartners. Även om denna läkare 

naturligtvis är ledig ibland, är skillnaden stor mot att träffa och samarbeta med många olika läkare.
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Resultat och reflektioner
I Malmö finns ett stort antal späd- och småbarnsfamiljer där det förekommer riskfaktorer av allvarligt 

slag som kan äventyra barns hälsa och utveckling. I olika studier dras slutsatsen att denna grupp har 

liten nytta av generellt förebyggande insatser utan behöver istället individualiserade insatser som tar 

hänsyn till den komplexa situation som den enskilde familjen lever i (Egeland & Erickson 2004; Jones 

Harden 2010; Sadler et al. 2006). Det är utifrån denna kunskap som man i Malmö har provat och ut-

värderat en modell av hembaserat arbete under späd- och småbarnstiden – projekt ALHVA. 

Syftet med denna utvärdering är att undersöka om ALHVAs tidiga insatser i familjerna gör det 

möjligt att utvidga föräldraförmågan så att den tillsammans med kompletterande stöd blir tillräcklig 

utifrån barnets behov.

Här följer en sammanfattning av våra resultat med utgångspunkt från vår övergripande frågeställ-

ning.

Familjerna
Under vår datainsamlingsperiod på två år har 15 familjer deltagit i behandlingen. Fem familjer har 

fullföljt behandlingsperioden på minst 12 månader. En familj avslutade behandlingen efter nio må-

nader på grund av att mamma fick en praktikplats. Fyra familjer var fortfarande i pågående i behand-

ling när vi avslutade datainsamlingen. Fem av familjerna har avbrutit behandlingen. I alla familjer 

utom en finns det psykisk ohälsa hos en eller båda föräldrarna. I många av familjerna finns samva-

rierande riskfaktorer som psykisk och fysisk ohälsa, våld, beroende samt ekonomisk utsatthet. I åtta 

familjer finns förutom det barn som remitterades till ALHVA sammanlagt 15 äldre syskon där många 

har egna svårigheter. Även om ALHVA teamet har det lilla barnets utveckling i fokus har de sett till att 

även syskon fått hjälp så att en positiv utveckling ska bli möjlig. När mammorna började i behand-

lingen användes självskattningsformuläret Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) för att få en 

uppfattning om deras sinnesstämning. Majoriteten av de åtta mammorna som gjorde skattningen 

uppvisade tecken på såväl ångest som depression. Några av dem gjorde skattningen både två och 

tre gånger, med sex månaders mellanrum, men inga större förändringar i sinnesstämning kunde 

identifieras under denna tid. Bortfallet var relativt stort och berodde framförallt på att instrumentet 

inte fungerade optimalt.

Familjerna som fått behandling i ALHVA kommer från Malmös samtliga fem stadområden. Nio av 

de femton mödrar har utländsk bakgrund3 och i tre av dessa familjer har tolk använts regelbundet. 

Utbildningsnivån varierar bland mammorna, från sexårig grundskola i ett utomeuropeiskt land till 

universitetsutbildning i Sverige. En minoritet av familjerna försörjer sig genom eget arbete.

Barnens utveckling utifrån olika perspektiv
För att kunna svara på den frågeställning som har varit utgångspunkt för denna utvärdering har 

vi genomfört intervjuer med föräldrarna, projektledaren, familjebehandlarna, ansvarig socialsekre-

terare, ansvarig sjuksköterska på barnhälsovården och barnens anknytningspedagog i förskolan. Vi 

har också tagit del av de loggböcker som familjebehandlarna regelbundet skrivit utifrån arbetet i 

hemmet och i familjegruppen. För att få en så fyllig bild som möjligt har även självskattningsformulär, 

Vineland-II (0-2 år) använts som ett mått på barnens adaptiva färdigheter avseende kommunikation 

och kontaktförmåga. Behandlaren har skattat vid tre tillfällen, när behandlingen påbörjades, efter sex 

3. Med utländsk bakgrund innebär här att antingen modern eller någon av hennes föräldrar är födda utanför Sverige.

K
A

PITEL 9
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månader och när den avslutades. Anknytningspedagogen skattade ca sex månader efter barnets 

inskolning i förskolan.

Barnens utveckling är svår att skilja från förälderns, därför väver vi in förälderns utveckling i texten 

avseende förmågan att skapa förutsägbarhet i vardagen, förstå sitt barns signaler och besvara dem, 

glädjas åt sitt barn samt att delta i familjegrupp. Därefter presenteras resultatet av barnens start i för-

skolan och den sista Vinelandskattningen, samt avslutningsvis en kort värdering från barnhälsovård 

och socialtjänst.  

Adam
Adam är 21 månader. Han söker hjälp och tröst hos både mamma Anna och pappa Abbe när han 

behöver det. Mamma är mycket följsam i relation till Adam. Hon har däremot svårare med att sätta 

gränser men det har pappa lättare för. Adam pratar inte än och har heller inte börjat ljuda. Hans 

svårigheter vid maten kvarstår även om de har förbättrats. Båda föräldrarna har deltagit i familjegrup-

pen och har uppskattat den. Familjen har ett stödjande nätverk som till viss del kan avlasta familjen. 

Adam överlämnas regelbundet i förskolan och föräldrarna litar på hans anknytningspedagog. Han är 

känslig för förändringar i förskolans vardag och reagerar med oro och ett behov av en ökad närhet 

till ”sin” pedagog. När det är lugnt på förskolan tycker han om att vara tillsammans med andra barn. 

Vinland-II skattningen bekräftar Adams svårighet vad gäller kommunikation, där behandlare och pe-

dagog samstämmigt skattar ”klart under genomsnittet”. Vad gäller relationsförmåga skattar behand-

laren ”genomsnitt” och pedagogen ”genomsnittets nedre del”.

Sjuksköterskan på barnhälsovården har haft en god relation till mamma i familjen. Hon har känt 

att mamma har varit mycket orolig och har lagt ner mycket arbete med att försöka lugna. Hon känner 

ingen oro för familjen i dagsläget. Vad gäller tillväxt och utveckling så bedömer hon att den är normal 

förutom att Adam började gå först när han var 16 månader. Han har inte varit inlagd på sjukhus under 

behandlingstiden. Mamma har inte ammat Adam på grund av medicinska skäl. 

Familjen har inte haft kontakt med socialtjänsten under behandlingstiden men fått en stödkon-

takt i socialtjänstens öppenvård i samband med att behandlingen avslutades.

Bea
Bea är 24 månader. Bea söker sin mamma Birgitta när hon behöver hjälp och tröst och hon har blivit 

tydligare med att uttrycka vad hon vill. Även mamma har ökat sin tydlighet gentemot Bea. Hon är 

mindre tillbakadragen, vardagens rutiner fungerar bättre och har lättare att sätta gränser. Bea har ett 

väl utvecklat språk som hon använder i kontakt med mamma och med andra. Bea bor hos mamma 

men har daglig kontakt med pappa. Birgitta har kommit till föräldragruppen varje vecka. Familjen har 

sin släkt på annan ort och saknar stöd i vardagen. Bea överlämnas regelbundet i förskolan och Birgitta 

litar på anknytningspedagogen. Bea tar främst hjälp av ”sin” pedagog när hon behöver. Hon tycker 

om att leka och vara tillsammans med andra barn. Hon är känslig för förändringar i förskolans vardag 

och reagerar med oro och med ett minskat intresse för lek. 

Vineland skattningen visar en positiv utveckling. Vid 18 månaders ålder görs den sista skattningen 

av behandlaren och visar ”genomsnitt” både vad avser kommunikation och kontaktförmåga. Även 

pedagogens skattning fyra månader senare visar på ett ”genomsnitt”.

Sjuksköterskan på barnhälsovården bedömer att Bea har en god utveckling. Hon bedömer även att 

hon har en god tillväxt förutom när det gäller huvudomfånget som vid sista mätningen var för litet. 

Detta har inte föranlett någon oro eftersom sköterskan tror att det beror på en felmätning. Bea har 
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ammats i mer än två år. Hon har inte varit inlagd på sjukhus under behandlingstiden.

Ansvarig socialsekreterare är vid avslut i ALHVA fortfarande orolig över föräldrarnas förmåga att 

tillgodose Beas behov och har åter öppnat en utredning. 

Jim
Jim är 24 månader. Han har starka känslor som han behöver hjälp att reglera. Mamma Jamna har 

under behandlingens gång blivit bättre på att förstå, trösta och lugna honom och har utvecklat sin 

förmåga till kontakt och samspel med Jim vilket påverkat hans utveckling positivt. Emellertid finns 

dagar då Jamna är upptagen av egna svårigheter och då minskar hennes tillgänglighet för Jim. Hon 

upprätthåller vissa rutiner kring mat och sömn och Jim äter nu fast föda. Jamna har kommit regel-

bundet till föräldragruppen och uppskattat den både för sin egen del och för Jims. Mamma och 

pappa Jan har separerat. Jan har kontakt med Jim och är behjälplig efter förmåga. Jamna har börjat 

läsa svenska och har en ambition att utbilda sig. Nätverket är tomt och ALHVA har introducerat en 

familj för långvarigt stöd till mamma och barn (ej via socialtjänst). Mamma eller pappa överlämnar 

Jim regelbundet i förskolan och litar på hans anknytningspedagog. Jim söker oftast hjälp när han 

behöver av ”sin” pedagog och tycker om att vara tillsammans med andra barn. Han blir lätt störd och 

behöver hjälp att behålla koncentrationen under dagen. Han är känslig för förändringar i förskolans 

vardag och reagerar med motorisk oro och minskad förmåga till kontakt.

Vinelandskattningen bekräftar den positiva förändring som skett men även de svårigheter i kon-

takt med andra som Jim fortfarande har. Både behandlare och pedagog skattar kommunikationsför-

mågan som ”genomsnitt”. Avseende kontaktförmågan är skattningen också samstämmig och visar 

”klart under genomsnittet”.

Sjuksköterskan på barnhälsovården bedömer att Jim är sen i sin motoriska utveckling, men har 

för övrigt en normal tillväxt och utveckling. Han har ammats kort tid i kombination med bröstmjölk-

sersättning. Jim har inte varit inlagd på sjukhus under behandlingstiden. Sjuksköterskan bedömer att 

mamma fungerar bättre i sitt föräldraskap. 

Ansvarig socialsekreterare gör bedömningen att mamma har en mera positiv bild av Jim, att hon 

utvecklat sin föräldraförmåga och tar ett ökat ansvar för Jim.

Holly
Holly är 21 månader. Hon är mera aktiv, har ökat sin nyfikenhet och lust för lek. Hon äter bättre och 

medverkar själv vid måltiden. Mamma Hanne har ökat sin förståelse för vad Holly behöver och ut-

vidgat sin förmåga till kontakt och samspel. Emellertid finns dagar då mamma är upptagen av egna 

svårigheter och har sämre förståelse för Hollys behov. Hanne har kommit sporadiskt till föräldragrup-

pen. I familjen saknas ett stödjande nätverk. Mamma överlämnar regelbundet Holly i förskolan och 

litar på hennes anknytningspedagog. Holly är bunden till ”sin” pedagog och går främst till honom när 

hon behöver hjälp eller tröst. Hon är känslig för förändringar i förskolans vardag och reagerar med 

gnällighet och behov av en ökad närhet. Är allt lugnt tycker hon om att leka och vara tillsammans 

med de andra barnen. 

Vinelandskattningen bekräftar en positiv utveckling och är samstämmig från behandlare och 

pedagog. Avseende kommunikation skattar de ”genomsnittet” och kontaktförmåga ”genomsnittets 

nedre del”. 

Sköterskan på barnhälsovården bedömer att det skett en utveckling av mammas föräldraförmåga 

och att Holly både äter och mår bättre samt har en normal tillväxt och utveckling. Holly har ammats 
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mindre än en månad och har varit inlagd på sjukhus två gånger under behandlingstiden på grund av 

uppfödningsproblem och en infektion.

Ansvarig socialsekreterare bedömer att mamma utvecklat sin förmåga att förstå vad Holly be-

höver och att det skett en positiv förändring i deras relation. Hon önskar emellertid att Hanne (som 

deltog i behandlingen i nio månader) valt att fortsätta ett halvår till i ALHVA. 

Gustav
Gustav är 15 månader. Han är glad, nyfiken och söker sin mamma Gina när han behöver hjälp eller 

tröst. Ginas depression har klingat av, hon har en rytm i vardagen tillsammans med sina barn och 

har brutit sin isolering. Hon gläds åt Gustav, kan trösta och lugna honom och är gärna tillsammans 

med honom. Gina hade från början ett stort motstånd mot att gå till föräldragruppen, men ändrade 

inställning. I familjen finns ett nätverk som ALHVA teamet samarbetat med under behandlingstiden. 

Gustav överlämnas regelbundet i förskolan och mamma litar på hans anknytningspedagog. Gustav 

söker hjälp och tröst av ”sin” pedagog när han behöver. Även han blir orolig vid förändringar men 

lugnar sig snabbt när han är förvissad om att hans pedagog finns i närheten. Han tycker om att leka 

och vara tillsammans med andra barn.  

Vinelandskattningen bekräftar Gustavs positiva utveckling och behandlaren skattar såväl kom-

munikation som relationsförmåga på nivå ”genomsnitt”.

Sjuksköterskan på barnhälsovården, som hade stor oro för storasyster Gunilla när Gustav föddes, 

bedömer hans hälsa, tillväxt och utveckling som god. Gustav har ammats i mer än 12 månader och 

har inte varit inlagd på sjukhus under tiden i ALHVA.

Ansvarig socialsekreterare bedömer att mamma utvecklat sin föräldraförmåga och tar ansvar för 

Gustav. Trots det, tänker hon att familjen har många svårigheter och kan behöva ytterligare stöd 

framöver. 

Inga
Inga är 24 månader. Hon är mera uttrycksfull i sin mimik, sin röst och i sina känslor. Hon har utvecklats 

i kontakt och samspel tillsammans med sin mamma Irma. Irma har fått hjälp att bryta sin depression 

och är mera känslomässigt tillgänglig. Vardagen har en rytm och Irma är gladare och tycker om att 

leka med Inga samt visar att hon förstår hennes behov. Inga äter bättre, även om det kvarstår svårig-

heter. Hon är generellt sen i sin utveckling och pratar endast enstaka ord. Irma har kommit regel-

bundet till familjegruppen och uppskattat den både för egen del och för Ingas del. I familjen finns 

ett nätverk som ALHVA samarbetat med under behandlingen. Irma arbetar och Inga överlämnas 

regelbundet i förskolan. Mamma litar på Ingas anknytningspedagog. På förskolan söker Inga främst 

sin anknytningspedagog när hon behöver tröst och hjälp. Hon är känslig för förändringar i förskolans 

vardag och reagerar med gnällighet, passivitet och behov att vara nära ”sin” pedagog. Är allt lugnt är 

hon intresserad av lek och andra barn. 

Vinelandskattningen bekräftar Ingas positiva utveckling. Avseende kommunikation skattar be-

handlare och pedagog samstämmigt ”genomsnitt” och vad gäller kontaktförmåga skattar behandla-

ren ”genomsnitt” och pedagogen ”genomsnittets nedre del”.

Sjuksköterskan på barnhälsovården bedömer att Inga, som är för tidigt född och generellt sen, 

har utvecklats under behandlingstiden. Hon har en normal tillväxt men kommer att utredas vidare 

på grund av att hon äter dåligt.

Ansvarig socialsekreterare bedömer att både mamma och barn utvecklats positivt under be-
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handlingstiden. Hon menar emellertid att den goda utvecklingen kan äventyras om Irma börjar må 

sämre utan att söka hjälp.

Slutsats
Omfattande forskning visar på riskerna för barns utveckling om föräldrarna har en bristande om-

sorgsförmåga. Även om vi naturligtvis måste vara försiktiga vid bedömningar av barn eftersom fältet 

normalutveckling är brett, så hade de barn som kom till ALHVA när spädbarnstiden hade passerat 

inte uppnått den utveckling som kan förväntas vid åldern. Det var en av anledningarna till behand-

lingskontakten. När behandlingen avslutas kan vi se att behandlarnas uthålliga och målinriktade ar-

bete haft en positiv betydelse för utvecklingen av föräldrarnas förmåga till att förstå och svara på sitt 

barns signaler och för barnets utveckling. Vi tänker att det tydliga innehållet, byggt på kunskap om 

späda och små barn och deras föräldrar i kombination med behandlarnas lyhörda vägledning haft 

betydelse. Anknytningens grundläggande betydelse finns väl beskriven (Broberg et al. 2006; Broberg 

et al. 2008). Någon anknytningsbedömning har inte gjorts av barnen i ALHVA, men utifrån behand-

larnas observationer kan vi hålla för troligt att vardagen är mera förutsägbar för barnen och att mam-

morna är mera tillgängliga i situationer när barnet behöver tröst och skydd, vid behandlingens slut än 

de var tidigare. Emellertid måste vi också konstatera att en del mammors egna svårigheter är ibland 

påtagliga och påverkar både den känslomässiga tillgängligheten och förutsägbarheten.

Resultat från ALHVAs samverkan med andra verksamheter 
ALHVAs arbetsmodell bygger på en samverkan med andra myndigheter och vårdgivare utifrån bar-

nets bästa. Vi vet både från praktik och från tidigare forskning kring samverkan att det finns många 

hinder på vägen för att kloka ord och politiska ambitioner ska kunna omsättas i praktiken. Svårigheter 

som uppmärksammats i ALHVAs arbete är att verksamheterna har skilda huvudmän som arbetar 

utifrån olika lagrum, de har olika uppdrag och även ett professionellt språk som skiljer sig åt. Men 

vi har även sett att svårigheter kan uppstå inom samma organisation, t.ex. i socialtjänsten. Utvärde-

ringen visar att det lätt kan bli ”krockar” när en obyråkratisk behandlingskultur som ALHVA möter 

en myndighetsavdelning som är hårt uppstyrd av riktlinjer och styrdokument. För att förebygga att 

problem uppstår är det viktigt att ansvarig socialsekreterare involveras så tidigt som möjligt i arbe-

tet. Samverkan har sett olika ut utifrån familjernas behov, men det har även skapats två konkreta 

samarbetsrutiner som gäller alla familjer. Den ena är att ALHVA tillsammans med nyckelpersoner på 

förskoleförvaltningens placeringsenhet diskuterar om lämplig förskola för varje barn vid förskolestart. 

Den andra är att föräldrarna i ALHVA som inte redan har en läkare, vänder sig till en och samma läkare 

på aktuell Allmänpsykiatrisk mottagning för bedömning eller behandling.  

Slutsats
ALHVAs samverkan har tagit utgångspunkt i de olika verksamheternas specialkunskaper och på så 

vis breddat kunskapen om barn och föräldrar. Personalen visar i handling att de tar ansvar för upp-

giften att samordna de olika kontakterna kring varje familj och de har fått föräldrarnas förtroende att 

genomföra det. Vi kan konstatera en positiv inställning från de verksamheter som involverats i sam-

verkan. Troligen har projektledarens aktiva och sammanhållande arbete i kontakt med andra verk-

samheter haft betydelse. Likaså den redan utvecklade samverkan i Malmö (ALMA) eftersom teamet 

kunnat använda sig av redan upparbetade kanaler. 
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Avslutande reflektioner
Behandlingen i ALHVA bygger på frivillighet, men i praktiken är den ofta ett ”nödvändigt ont” för 

föräldrarna. Deras föräldraskap är ifrågasatt, vilket innebär att det finns ett direkt eller indirekt krav på 

att de måste göra något åt sin situation. Många gånger har föräldrarna svårt att förstå var bristerna 

finns, vilket innebär att det inte alltid finns en enighet mellan behandlarna och familjen om mål och 

innehåll. Detta försvårar behandlingsarbetet eftersom det är en viktig förutsättning för en positiv 

förändring (Carlsson 2005). 

För att få behandling i ALHVA krävs ett bistånd från socialtjänsten. Vi tror att det är nödvändigt 

utifrån barnens perspektiv med tanke på de allvarliga problem som familjerna har. Ur föräldrarnas 

perspektiv kan det vara mera problematiskt eftersom behandlarna på så sätt blir socialsekreterarnas 

”förlängda arm” och deras kontrollfunktion förstärks. Några mammor har satt ord på sin negativa 

känsla av att känna sig kontrollerade och även beskrivit hur ”klientrollen” begränsat dem som per-

soner. Detta har i vissa fall bidragit till att skapa en ambivalens till behandlingen. Liksom i annan 

behandlingsforskning kring späd- och småbarnsfamiljer t.ex. Neander (2011), visar resultatet att för-

äldrarnas förtroende för behandlarna är viktigt. För behandlarna i ALHVA har det troligen varit särskilt 

svårt att få detta förtroende, eftersom föräldrarna befinner sig i en situation mellan stöd och kontroll. 

Kombinationen av ett flexibelt arbetssätt, praktisk hjälp, respektfullt bemötande, stor tillgänglighet 

samt en omsorg om både förälder och barn har i de flesta fall gjort det möjligt. Troligen har tiden 

också haft betydelse för en långsamt växande tillit till behandlaren. Idag, med allt snävare ekonomis-

ka ramar, är det lätt att mera tidskrävande behandlingar får stå tillbaka för kortare insatser som inte är 

anpassade till denna föräldragrupp som behöver lång tid för att ett förtroende ska utvecklas och en 

förändring bli möjlig. De negativa konsekvenserna för barnen, av att inte erbjuda en anpassad och 

tidig hjälp kan bli livslånga, vilket såväl anknytningsbaserad som neurovetenskaplig forskning visar 

(Brarud & Nordanger 2011; Glaser 2000; Lyons- Ruth 2011). 

Rutter (1996) talar om nya erfarenheter som öppnar för möjligheter. Både barnen och deras för-

äldrar har under behandlingsåret i ALHVA fått andra och nya erfarenheter som haft positiv betydelse 

och vi kan konstatera att utveckling och förändring varit möjlig i många familjer. Den absolut vik-

tigaste förändringen är att föräldrarna är mera förutsägbara och känslomässigt tillgängliga för sina 

barn. En del föräldrar har också ökat sin reflektionsförmåga och kan förstå sammanhanget mellan 

barnets reaktioner och sin egen omsorg. Såväl förutsägbarheten som känslomässig tillgänglighet 

och en ökad reflektionsförmåga vet vi utifrån tidigare forskning är av betydelse för barnets utveckling 

(Sadler et al. 2006; Sroufe et al. 2005). 

Skyddande faktorer i familjen och i omvärlden samverkar med riskfyllda i ett dynamiskt samspel 

och ju fler skyddande faktorer som finns för barnet, ju mindre blir risken för avvikelser från den för-

väntade utvecklingen (Bolwby 1988; Broberg et al. 2003). Förutom de redan nämnda förändringarna 

hos föräldern har barnen också fått ett ökat skydd genom en fungerande förskola som arbetar utifrån 

en anknytningsteoretisk grund. Dessutom har en samverkan mellan vårdgivare och myndigheter 

utvecklats. En viktig fråga för barnens utveckling framöver är om förälderns känslomässiga tillgäng-

lighet och den ökade förutsägbarheten i vardagen är tillräckligt stabil över tid. Likaså om förskolans 

anknytningsbaserade arbetssätt upprätthålls utan stöd och handledning från ALHVA och om den 

uppnådda samverkan fungerar. Ett år är en kort tid med tanke på de stora svårigheter som familjerna 

har och har haft under lång tid. Forskning visar att många späd- och småbarnsfamiljer, där föräldern 

har psykisk ohälsa och andra svårigheter, har behov av uppföljning efter behandling och ett långsik-

tigt stöd (Egeland 2004; Killén 2010; Sadler et alt. 2006). Troligen finns samma behov för de familjer 
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som avslutat sin behandling i ALHVA och uppföljning är ett angeläget utvecklingsområde. 

Olika strukturer i samhället påverkar såväl de teorier som används i behandlingsarbete som hur 

arbetet bedrivs utifrån de normer och värderingar som finns i ett behandlingsteam. Under projektets 

gång har medvetenheten om detta ökat bland personalen. Som ett exempel kan nämnas att mam-

morna först sågs som den självklara omsorgsgivaren. Papporna har succesivt involverats i behand-

lingen och det är inte svårt att konstatera att det är ett angeläget område är att utveckla stöd för de 

pappor som många gånger har egna svårigheter, men lever med eller träffar sina barn. Det är också 

viktigt att behandlingspersonalen har kunskap och förståelse för familjer med t.ex. annan kulturell 

bakgrund eller sexuell läggning så att ingen grupp behöver känna sig missförstådd eller utestängd. 

Därför är det viktigt att ständigt ha en levande och kunskapsbaserad diskussion om barnen, föräld-

rarna, arbetet och sin egen betydelse i familjerna och i arbetslaget. Vi ser den regelbundet återkom-

mande handledning som ALHVA teamet haft som nödvändig och som en trygghet både för barnen, 

föräldrarna och för behandlarna. 

Resultatet från projekt ALHVA är ett bidrag till utveckling av tidiga insatser i späd- och småbarns-

familjer med komplex problematik i vårt samhälle. Behandlingen bygger på kunskap om späda och 

små barn. Personalen har kunskap om föräldrarnas svårigheter och samverkar med andra vårdgivare 

och myndigheter. Arbetet är målinriktat och föräldra- barn samspelet är centralt. Tillsammans med 

den kontinuerliga handledningen uppfyller ALHVAs arbete det som Jones Harden (2010) för fram 

som viktigt i en hembaserad behandling. Teamet är emellertid litet och därmed sårbart och en fråga 

för framtiden är, hur teamet både ska kunna tillgodose behovet av behandlingsinsatser, ha tillräckligt 

utrymme för den samverkan kring familjen som visat sig viktigt, samt ha utrymme för fortsatt utveck-

lingsarbete. 

Vi har tidigare konstaterat att endast två familjer som vi följt under hela behandlingsperioden 

har haft kontakt med ALHVA under graviditeten. ALHVA kommer att fortsätta sitt arbete i Malmö och 

en intressant fråga framöver är om vetskapen om att ALHVA finns ökar uppmärksamheten hos t.ex. 

mödrahälsovården. Om det inte finns någon behandlings- eller stödresurs att vända sig till är risken 

troligen större att personal väljer bort att se familjens svårigheter. 

Även om det är så att de föräldrar och barn som fullföljt behandlingen visar på en positiv föränd-

ring behövs fortsatt forskning för att få en fördjupad kunskap och för att kunna värdera om insatserna 

är tillräckliga för barnet och föräldern, i hemmet, på förskolan och i samverkan mellan vårdgivare och 

myndigheter. Variationen i familjerna är stor och denna variation är också en kunskapskälla. Dess-

utom vore det angeläget att starta hembaserat arbete även i andra kommuner som liksom ALHVA 

bygger på befintlig kunskap, bemannas med kunnig och omsorgsfull personal och som utvärderas. 

Praktisk betydelse
Resultatet kan få praktisk betydelse för personal som arbetar med späd- och småbarns föräldrar med 

komplex och långvarig problematik, i det konkreta vardagsarbetet men också på ledningsnivå. Vi vill 

lyfta några övergripande saker:

● ALHVA har lyckats nå späd- och småbansfamiljer med långvarig och komplex problematik. Med allt 

snävare ekonomiska ramar är det sällan svårmotiverade och behandlingskrävande familjer som 

prioriteras. En lärdom är att det är möjligt att nå föräldrarna och få till stånd en arbetsallians, men 

det tar tid och kräver en både kunnig och uthållig personalgrupp. 
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● Mängden av svårigheter som finns inom och utanför familjen. Svårigheter som starkt påverkar för-

äldraskapet, barnets vardag och utveckling. Av den anledningen har familjestödjare arbetat i sam-

verkan med ALHVA teamet för att vardagen ska hålla en rimlig ”lägsta nivå” för barnet. En viktig 

lärdom är att försöka få kunskap om hur vardagen ser ut, så att insatserna anpassas till de faktiska 

svårigheterna. 

● Samverkan i projektet har uppskattats av vårdgivare, myndigheter och även av föräldrarna. Anled-

ningarna är säkert många, men vi tänker att en viktig lärdom är att ALHVAs personal har tagit ett 

tydligt ansvar för att samverkan kommit till stånd, fungerat och praktiskt hjälpt till att förälder och 

barn kommit till avtalade möten. 

● Förskolan kan få en betydande roll för barnen och deras föräldrar. Förskolan har varit en viktig sam-

verkanspartner och ALHVAs mycket grundliga arbete vid inskolning samt med fortbildning och 

handledning är en ovanlig men eftersträvansvärd modell för att förskolan ska kunna bli ett kom-

pensatoriskt stöd för barnen över tid. 

● Det går att arbeta med tolk i ett långvarigt behandlingsarbete. Det komplicerar och det finns mycket 

att utveckla för att det ska fungera bättre, men det går.  

● Arbetsmodellen kan vara ändamålsenlig även för andra utsatta grupper föräldrar och barn. Vi tror 

att ALHVAs tydliga, tålmodiga och vägledande arbetssätt i hemmiljö kan prövas och utvärderas 

i andra utsatta grupper där det är sparsamt med behandlingsmodeller för föräldrar och barn. Vi 

tänker främst på föräldrar med intellektuella och andra kognitiva svårigheter. 
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Ett exempel på samverkan
Vi ger ett exempel på de många samverkanskontakter som kan förekomma i arbetet där ALHVA för-

söker ta ett ”helhetsgrepp” och samordna insatser i familjen som har betydelse för barnets vardag. 

Exemplet är från samverkan i familjen G.
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Tabell 5 Samverkan

I tabellen kan vi se exempel på hur många samver-

kanskontakter det finns när ALHVA inleder sitt arbete, 

men att de succesivt blir färre eftersom överenskom-

melser görs mellan familjen, ALHVA och samverkande 

verksamheter om hur ett gemensamt arbete ska ske. 

Förutom de samverkanskontakter som syns i tabellen 

förekom varje vecka kontakt med tolkförmedling samt 

med familjens nätverk.
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