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Sammanfattning 

Barn till personer med psykisk problematik är en grupp som fått relativt lite uppmärksamhet i 

samband med förälderns insjuknande. Få studier beskriver hur deras tankar gått under tiden 

deras föräldrar varit sjuka. Denna studie syftar till att undersöka hur barn beskriver sina 

upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. Genom att granska barns egna 

beskrivningar på hemsidan kuling.nu kan en organisk bild av erfarenheter, toppar och dalar 

samt känslor skapa en bild av en vardag få människor pratar öppet om. 41 inlägg publicerade 

mellan år 2016 och år 2010 granskades genom en kvalitativ konventionell innehållsanalys. 

Några av de resultat som kan utläsas visar att barnens upplevelser kan få följder såsom 

ensamhet, mental ohälsa eller utveckling av destruktiva hanteringsstrategier. Genom att söka 

sig till internetforum finner de gemenskap, kan få information om sjukdomar och kanske hjälp 

med att bearbeta sina upplevelser. Känslan av att vara den enda personen i hela världen som 

har en annorlunda förälder kan reduceras eller elimineras. 
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1. Inledning 

I de nordiska länderna, såväl som i många andra länder, finns det en brist på forskning 

rörande barn som lever i ett hem med en psykiskt sjuk förälder. Skerfving (2005) förklarar att 

det genomförts forskning kring barn som har en risk att drabbas av psykisk sjukdom, men att 

det finns väldigt få studier som syftar till att undersöka ett barns levnadsvillkor, behov och 

erfarenheter när de lever med en förälder som lider av psykisk ohälsa. 

 

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är det socialnämndens ansvar att verka för att 

ungdomar och barn ska växa upp under goda levnadsförhållanden och att i nära samarbete 

med hemmen även främja en hälsosam psykisk, social såsom fysisk utveckling. Utöver detta 

huvudsakliga ansvar så har socialnämnden även ett ansvar för att skydda barn och unga som 

riskerar att hamna i en ogynnsam utveckling, att uppmärksamma de fall där minderåriga barn 

är berörda av förälderns problematik och att ge insatser så att barn inte ska behöva vara 

omsorgsgivare till sina närstående. Socialnämnden har även ett ansvar att ge föräldrar stöd i 

sitt föräldraskap om behovet finns samt att tillgodose barns behov med utgångspunkt i 

anhörigskapet (SFS 2001:453). Barns rättigheter i dessa situationer tas även upp i hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) där det står att hälso- och sjukvården har ansvar att särskilt 

beakta barnets behov och åsikter om barnets förälder eller en annan vuxen i hemmet har en 

psykisk funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har med andra ord en 

skyldighet att samverka i dessa situationer då området ligger under båda lagarna. Detta 

förtydligas även i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 10 § där det står att socialnämnden 

ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som antingen är 

långvarigt sjuk eller som har ett funktionshinder. Barn under 18 år har inget direkt ansvar, 

vare sig formellt eller juridiskt, och faller därmed inte in under bestämmelsen 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Då Sverige ratificerat barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) så innebär det att staten 

förpliktat sig att följa konventionen och därmed blir den juridiskt bindande för staten. Även 

om stora delar av de artiklarna redan implementerats i socialtjänstlagen så presenteras 

nedanstående artiklar på grund av att de har en direkt koppling till studiens frågeställningar. 

 

Artikel 3: Barnets bästa 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet. 

Som det ser ut idag finns det en stor lucka i kunskapen vid de vuxenpsykiatriska 

avdelningarna. För patienter med minderåriga barn så finns det inte alltid stödinsatser för att 

barnets bästa ska komma i det främsta rummet (Skerfving, 2005). 

Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd 
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1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 

barnet. 

Det finns många studier angående föräldrar med psykisk ohälsa men betydligt färre om hur 

det är för barnen. Barn har sällan mycket att säga till om då föräldern är sjuk då fokusen ligger 

på att få föräldern frisk och sällan att barnet ska få uttrycka sig om vad som är bäst för hen 

själv.  

När en förälder mår dåligt så påverkar det barnen i många avseenden då barn är sårbara i och 

med att de är beroende av att ha en stabil vuxen i hemmet (Socialstyrelsen, 2013). 

Bemötandet till barn som har en förälder för vård inom vuxenpsykiatrin är ett försummat 

område (Knutsson-Medin, Edlund & Ramklint, 2007) och likaså det faktum att barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa har en större risk att drabbas av psykisk ohälsa själva. Även om 

det inte är säkert att ett barn som upplevt psykisk ohälsa under uppväxten utvecklar det själv 

så finns det forskning som tyder på att det finns ett visst samband (Weissman, 

Wickramaratne, Nomura, Warner, Pilowsky & Verdeli, 2006). Forskning har också visat på 

vilka konsekvenser som kan uppstå för ett barn som växer upp i ett hem där en eller båda 

föräldrar lider av psykisk ohälsa. Enligt Danon och Hansson (2015) så är det dubbelt så 

många barn inom denna kategori som inte fullföljer grundskolan om man jämför med barn 

som inte växer upp med en förälder som lider av psykisk ohälsa. Det var enligt dem också 

mer förekommande med försörjningsstöd hos familjer där en eller båda föräldrarna lider av 

psykisk ohälsa (ibid). Enligt en undersökning av Henricson och Bernhardsson (2016) så löper 

barn till föräldrar med psykisk ohälsa en högre risk att begå självmord. Samma undersökning 

visar även att barnets egna behov av psykiatrisk vård är två till tre gånger större om en 

förälder tidigare varit inlagd inom psykiatrisk öppenvård. 

 

Det finns idag ingen tillförlitlig statistik om hur många barn som lever med en förälder med 

psykisk ohälsa. Denna kategori av barn kan därmed bli särskilt utsatta i och med att de dels 

har en förälder som behöver mycket stöd samt att de själva inte får det stöd som ett normalt 

barn behöver för en hälsosam utveckling. Vissa tvingas ta på sig en onaturlig roll som 

ansvarstagare i en tidig ålder och det kan påverka deras framtida utveckling, både socialt och 

psykologiskt (Skerfving, 2005). Det är på dessa grunder vi har valt att genomföra en studie 

där barns egna erfarenheter får komma fram genom ett internetforum skapat för barn med en 

psykiskt sjuk förälder. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur barn som växer upp med en eller flera föräldrar som 

lider av psykisk ohälsa, beskriver sina upplevelser av uppväxten på ett internetforum. 
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Syftet kan i sin tur brytas ner i följande frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt beskriver barn sina upplevelser av att växa upp med en psykisk sjuk 

förälder på hemsidan kuling.nu? 

2. Finns några likheter och skillnader mellan inläggen? 

3. Hur har barnet påverkats av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder? 

 

1.2 Centrala begrepp som används i studien 

Barn - I denna studie kommer begreppet “barn” att användas regelbundet, därför är det viktigt 

att definiera begreppet. Den vanligaste definitionen av begreppet “barn” är att det är en person 

under 18 år, men eftersom vår studie syftar till att undersöka en hemsida som är helt 

avidentifierad så kan vi inte säkerställa att personen som skriver ett inlägg faktiskt är ett barn. 

Därför har vi valt att definiera begreppet “barn” som relationen mellan skribenten och den 

psykiskt sjuke vuxne. 
 

Psykisk ohälsa - Det finns i nuläget ingen etablerad definition av begreppet psykisk ohälsa. 

Ibland används begreppet då man pratar om de psykiska sjukdomar som det finns diagnoser 

för till exempel ätstörningar, psykossjukdomar och personlighetsstörningar. Man kan även 

använda begreppet psykisk ohälsa på ett bredare sätt. Det kan vara en annan psykisk 

problematik som inte klassas som en psykisk sjukdom men som ändå påverkar den mentala 

hälsan på ett negativt sätt. Exempel på detta kan vara oro, ångest, och sömnbesvär 

(Socialstyrelsen, 2001). I denna uppsats kommer begreppet att syfta till den senare 

definitionen. Vi klassar psykisk ohälsa som problematik som inte nödvändigtvis lever upp till 

kriterierna för en diagnos. Detta för att inte utesluta personer som har odefinierbara problem 

som inte passar in i en diagnos-mall. 

 

Förälder - Den vanligaste uppfattningen av begreppet förälder är en person som är far eller 

mor till ett barn. Eftersom att vi omöjligt kan säkerställa äktheten i skribenternas berättelser så 

kan vi därför inte vara helt säkra på att det är deras biologiska föräldrar de pratar om. Därför 

har vi valt att i denna studie definiera begreppet “förälder” som en vuxen person som 

skribenten har en förälder-barn relation med. Genom att skribenterna själva har möjlighet att 

bestämma vem de definierar som förälder så kan även exempelvis styvföräldrar räknas med i 

begreppet. 

 

Motståndskraft - I denna studie nämns ordet “motståndskraft”, detta är en svensk översättning 

av det engelska ordet “resilience”. American Psychological Association definierar detta som 

beteenden, tankar och handlingar som individer gör för att hantera stressfyllda situationer. En 

person med stark motståndskraft kan bli påverkad av dessa situationer men de återhämtar sig 

efteråt (American Psychological Association). 

 

1.3 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen mellan författarna har varit jämt fördelad då de arbetat tillsammans med 

stora delar av studien. Därefter har relevant material sökts efter individuellt som därefter 

analyserats. Områdena kunskapsöversikt, den teoretiska utgångspunkten och metoden delades 
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upp för att enskilt söka artiklar och böcker för att sedan sitta ned gemensamt för att diskutera 

och skriva. Detta för att båda författarna ska vara delaktiga i skrivprocessen samt för att 

tillsammans kunna diskutera kring formuleringar, idéer och tolkningar av materialet. 

Upplägget för bearbetningen av empiri samt analys och diskussion har varit detsamma som 

för övriga delar. 
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2. Kunskapsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning i relation till ämnet. Sammanfattningsvis 

beskriver dessa källor hur barn genom olika hanteringsstrategier handskas med sin vardag. 

Vanligt förekommande hanteringsstrategier är att överta rollen som förälder i familjen ge stöd 

åt föräldern, detta kopplas även till medberoende. Även om barn uttrycker en medvetenhet 

kring familjesituationen söker de information för att förstå sin förälders sjukdom bättre. De 

söker även gemenskap bland andra barn i samma situation för att motverka känslor av 

ensamhet. Problematik i denna målgrupp och hur arbetet ser ut beskrivs i avsnittet om Icarus-

projektet. 

2.1 Barns känslor och hanteringsstrategier 
En studie som Alasuutari och Järvi (2012) genomfört handlar om barns egna utsagor om hur 

det är att leva med en psykiskt sjuk förälder. Studien utfördes genom intervjuer efter att 

intervjupersonerna deltagit i gruppsamtal med andra barn och föräldrar i liknande situation. 

Resultat som framkom var att barnen själva, utan påverkan av intervjuledaren, började 

använda facktermer när de berättade om sina föräldrars sjukdom. Detta kan vara en indikator 

på barnens medvetenhet om det sociala stigmat som psykiska sjukdomar har i samhället. 

Däremot innebär det inte per automatik att barnet förstår sin förälders psykiska sjukdom 

enbart för att de kan de rätta termerna. Tvärtom anser författarna att barnets bruk av 

facktermer tycks användas separat, utan vidare förklaring för hur dessa ord kopplas till 

barnets vardag. 

 

Barn beskriver att kan vara svårt eller helt omöjligt att uppfatta förälderns psykiska tillstånd 

(Alasuutari & Järvi, 2012). Den psykiska sjukdomen beskrivs som gömd inom personen. Barn 

som inte har en anhörig med en psykisk sjukdom beskriver däremot att sjukdomen finns först 

när en person beter sig annorlunda eller känner sig nedstämd (Cogan, Riddell & Mayes, 

2005). Svårigheten att förutse hur den psykiska sjukdomen kommer att påverka föräldern 

skapar en känsla av oro inför när eller om föräldern kommer må bra eller dåligt (Alasuutari & 

Järvi, 2012). Vissa barn beskriver hur de har stor kontroll över sitt beteende och ibland antar 

olika roller inom familjen i ett försök att kontrollera hemsituationen. Barnets 

hanteringsstrategi påverkas av förälderns ibland oförutsägbara agerande, därav att barnet kan 

försöka undvika saker eller beteenden för att inte trigga igång en reaktion från föräldern. En 

del barn försöker att vara helt oklanderliga då de resonerar att ett oönskat beteende kan göra 

att en förälder med, till exempel, depression kommer att må sämre (Kinsella, Anderson & 

Anderson, 1996). 

 

Barns behov av att normalisera sin förälder genom att beskriva hur hen mår bättre än tidigare 

kan ses som en metod för att normalisera sig själv. Genom att beskriva sin familj skapar 

barnet en konstruerad bild av familjemedlemmarna och därmed även sig själv. Eftersom att 

barnet har ett behov att bygga upp en god identitet så kan detta påverka barnets behov av att 

normalisera sin förälder (Alasuutari & Järvi, 2012). Vissa barn beskriver även hur de är 

medvetna om att deras föräldrar försöker skydda dem från att bevittna sjukdomens påverkan. 

Vissa barn beskriver hur deras föräldrar drar sig undan under dåliga dagar, andra beskriver 



 9 
 

hur föräldrarna försöker att maskera sina känslor. Barn som besökt en förälder intagen på en 

psykiatrisk avdelning kan uppfatta situationen som läskig och osäker, men de kan även känna 

oro för sin förälder (Cogan, Riddell & Mayes, 2005). 

 

Förälderns psykiska sjukdom kan ha olika konsekvenser för familjen. Genom intervjuer 

uppmärksammade barn det som skapar oro: det sociala stigmat som finns i samhället kring 

psykiska sjukdomar (Alasuutari & Järvi, 2012). Även om barnen inte beskriver hur de känner 

sig stigmatiserade på grund av sina föräldrars sjukdom så beskriver de hur de undviker vissa 

saker för att inte riskera att andra ska döma de eller deras föräldrar (Cogan, Riddell & Mayes, 

2005). Barnens känslor av skam hindrar de till exempel från att berätta för skolkamrater om 

deltagandet i stödgrupper för barn med psykiskt sjuka föräldrar på grund av rädslan av att bli 

mobbade (Alasuutari & Järvi, 2012). Vissa barn undviker att bjuda hem kamrater, dels för att 

inte kamraterna ska döma familjen och dels för att de inte ska döma barnet. 

 

Behovet av att skydda familjen genom denna selektiva process över vem som får ta del av 

familjesituationen och vem som inte får det skapar en situation där barnet väljer att 

hemlighålla sin förälders situation i en större utsträckning. En konsekvens av detta behov att 

skydda föräldern är att barnet undviker professionella, till exempel socialsekreterare, och 

därmed inte får den hjälp de skulle behöva (Cogan, Riddell & Mayes, 2005). Kinsella, 

Anderson och Andersons (1996) intervjuer med vuxna som växt upp med en förälder eller ett 

syskon med psykisk sjukdom beskrev hur information troligtvis hade hjälpt dem när de var 

barn för att förstå den psykiska sjukdomen. De menade att på grund av avsaknad av 

information skapades föreställningar om sjukdomen och en känsla av stigma skapades. Andra 

faktorer som de identifierade som bidragande till att känslan av stigma växte var bristen av 

kontakt med andra i samma situation. De beskrev hur de som barn känt sig som “den enda” 

som upplevt detta. Något som hade kunnat reducerat känslan av ensamhet hade kunnat vara 

stödgrupper för barn med liknande erfarenheter (Kinsella, Anderson & Anderson, 1996). 

 

Även om tidigare forskning visar att barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar riskerar att 

själva insjukna, finns även forskning som lyft barns förmåga att utveckla motståndskraft. 

Vissa av de identifierade faktorerna som bidrar till barns motståndskraft är barnets kontakt 

med en annan vuxen, en nära kamrat eller att ha en frisk förälder. En av riskerna med att leva 

med en psykiskt sjuk förälder är att barnet kan ärva förälderns konstruktion av sig själv. En 

friskhetsfaktor är om barnet lär sig att separera sjukdomen från personen och därigenom 

klarar barnet av att hantera situationen bättre. Ett tillvägagångssätt för att göra detta är att 

identifiera problemen som en del av sjukdomen istället för att se sin förälder som problemet. 

Detta möjliggör att bibehålla en relation med föräldern. Det kan kopplas till barns behov av 

information om sjukdomen och behovet av att kunna förutse beteenden (Kinsella, Anderson & 

Anderson, 1996). 

 

Vissa barn sysselsätter sig med aktiviteter, både inom och utanför hemmet, för att få ett 

avbrott från den press det kan innebära att leva med en anhörig med psykisk sjukdom. Detta 

kan vara positiv eller negativt beroende på vilken aktivitet barnet väljer. En annan positiv 

form av hanteringsstrategi är att söka sig till stödjande personer, oavsett om det handlar om 
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släktingar eller andra närstående. Det barnen sökte var förståelse, någon som lyssnade och 

någon som visade omtanke. Det fanns även ett behov av att få individuell uppmärksamhet 

utan att fokus hamnade på förälderns psykiska sjukdom. Detta kan vara av särskild vikt under 

mer påfrestande perioder då barn kan uppleva känslor av hopplöshet och hjälplöshet. Negativa 

hanteringsstrategier som barn kan utveckla kan vara att utöva någon form av eskapism eller 

att internalisera sina känslor. Vissa väljer att helt blockera sina känslor för att klara av att 

hantera situationen. Andra väljer att fly verkligheten genom att använda droger (Kinsella, 

Anderson & Anderson, 1996). I en studie presenterad av Trondsen (2012) lyfte hur ungdomar 

upplever rädsla när de hade känslor som påminde om förälderns depression. De var rädda att 

de själva höll på att insjukna i samma sjukdom som sina föräldrar.  

 

Personer som växt upp med en förälder eller ett syskon med en psykisk sjukdom beskriver hur 

de i sitt vuxna liv dragit nytta av sina erfarenheter som barn. Ansvarstagande, självtillit, 

påhittighet, empati, bestämdhet och motståndskraft är några av de egenskaper som de lärt sig 

under uppväxten (Kinsella, Anderson & Anderson, 1996). 

 

2.2 “Barnprojektet” och “Icarusprojektet” 
“Barnprojektet” var ett projekt som genomfördes av socialtjänsten i Stockholm i mitten av 

1990-talet. Studien undersökte sjukhuset Beckomberga, som vid tillfället fortfarande var ett 

mentalsjukhus. Syftet var att kartlägga vilka metoder och rutiner som fanns vid 

behandlingsenheterna vid de tillfällen det framkom att patienterna hade barn. Orsaken till att 

projektet inleddes var att en ungdomsgrupp på socialtjänsten uppmärksammade att det fanns 

en stor del ungdomar som befann sig på stan, i bussar och i tunnelbanor om nätterna, vars 

föräldrar var psykiskt sjuka. Problemet låg i att dessa ungdomar inte var hemlösa eller 

liknande utan att de kunde till exempel rymt hemifrån, att de blivit utkastade, att de haft en 

konflikt med föräldern eller att föräldern blivit inlagd för psykisk vård. Även fast det var 

uppenbart att dessa ungdomar for illa blev de sällan uppmärksammade hos socialtjänsten och 

detta fick personalen att ifrågasätta vuxenpsykiatrins roll och hur de uppmärksammar barn till 

vuxna med psykisk problematik (Utrikesdepartementet, 2011). Resultatet av denna studie 

visade att 20% av de vuxna patienterna som blev inlagda var föräldrar till minderåriga barn. 

Även om barnet sällan bodde hos den sjuke föräldern utan var placerad i fosterfamilj eller 

bodde hos den andre föräldern, hade ändå 85% av de psykiskt sjuka fortfarande en 

regelbunden kontakt med sina barn (Skerfving, 2005). 

 

Undersökningen visade att det inte fanns några särskilda rutiner, riktlinjer eller arbetssätt då 

det uppstod en situation när en förälder blev inlagd för psykisk ohälsa och ett barn fanns med i 

bilden. Personalen hade väldiga svårigheter att möta behoven som de stötte på. Det fanns 

inget krav att dokumentera om barnen i förälderns journal, barnen erbjöds ingen form av 

professionella samtal kring förälderns sjukdom och personalen uttryckte en stor handfallenhet 

kring hur de skulle hantera deras patienters föräldraskap (Utrikesdepartementet, 2011). Vissa 

av de ställningstaganden som de tvingades göra grundades i följande frågor: Hur skulle de 

hantera detta? När var det olämpligt att ett barn skulle få träffa föräldern? När var det 

passande att göra en anmälan till socialtjänsten? En behandlare uttryckte sig “Vi ser till att 

någon tar hand om barnen när föräldern är inlagd, men vem tar hand om barnens oro?” 
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(Skerfving, 2005 s. 75). Denna undersökning ledde till ett metodutvecklingsprojekt inom 

området (ibid). 

 

“Icarus-projektet” startades med syfte att sprida kunskap om de problem som existerar och 

vilka metoder man använder i arbetet med psykiskt sjuka föräldrar och deras barn. Denna 

studie utfördes i elva olika länder och sedan jämfördes resultaten med varandra. Projektet gick 

ut på att alla deltagare fick en vinjett som de skulle diskutera och sedan konstruera en lösning. 

Vinjetten beskrev en familjs situation utifrån tre tidpunkter i deras liv med en problematik 

som bara förvärrades. Exemplet var en familj som bestod av en mamma som led av psykoser i 

samband med förlossning, en pappa som var arbetslös och börjat missbruka alkohol, en dotter 

som hade allvarlig problematik i skolan och som antydde sexuella övergrepp från mammans 

tidigare äktenskap, samt beteendeproblem hos det yngsta barnet. Frågorna som ställdes i 

samband med denna undersökning rörde behovet av inläggning, användning av 

tvångsinsatser, samverkan mellan vårdgivare samt olika arbetsmetoder som de olika 

verksamheterna skulle kunna använda sig av. Undersökningens resultat var varierande. Vissa 

länder ansåg att preventivt arbete var oanvändbart medan vissa länder tyckte att insatser borde 

sättas in i ett tidigt stadium för att hålla familjen samman. Deltagare från ett antal länder ansåg 

att tvångsinläggning var en naturlig konsekvens ifall andra frivilliga insatser inte fungerade, 

medan andra tyckte att tvång inte skulle användas i någon form alls. Det främsta resultatet var 

att de flesta professionella var osäkra på sin egen delaktighet i sådana situationer samt att de 

kände en osäkerhet kring vilka insatser som finns tillgängliga då barn lever med en psykiskt 

sjuk förälder (Skerfving, 2005).  

 

2.3 Information och delaktighet 
Alasuutari och Järvi (2012) menar att en av de mest avgörande faktorerna som bidrar till barns 

motståndskraft mot förälderns psykiska sjukdom är kunskap om och förståelse. De menar att 

negativa föreställningar om barnets delaktighet i förälderns sjukdom kan resultera i skuld- och 

ansvarskänslor (Alasuutari & Järvi, 2012). Barn som fått information om sina föräldrars 

psykiska sjukdom beskrev hur detta hjälpt dem att förstå och hantera sin familjesituation. 

Detta oavsett om informationen kommer från professionella som barnet möter i samband med 

vård av föräldern eller om informationen kommer direkt ifrån föräldern som har den psykiska 

sjukdomen. Andra plattformar som till exempel internet, skolan eller litteratur skulle även 

dessa kunna bidra med information till barn som lever med en psykiskt sjuk förälder (Cogan, 

Riddell & Mayes, 2005). Intervjupersonerna i Kinsella, Anderson och Andersons (1996) 

undersökning lyfte även att barnet kunnat få information om sin närståendes sjukdom om de 

blivit inkluderade i behandlingsarbetet. 

 

Ett redskap som kan användas för att kontrollera barns delaktighet i behandling är Harts 

(1992) stege om delaktighet. Syftet med stegen är att öka barn och ungas delaktighet samt att 

låta barn få vara en del i beslutandeprocessen. 

 

                                            8 Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna 

                7 Initierat och styrt av barn 

             6 Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn 
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          5 Konsulterad och informerad 

       4 Anvisad, men informerad 

    3 Symbol 

 2 Dekoration 

1 Manipulation 

 

Manipulation innebär att barnet deltar utan sammanhang, det vill säga att föräldern använder 

barnet i ett syfte som barnet inte känner till. Dekoration innebär att barnet fungerar som en 

dekoration i ett syfte, till exempel som ett ansikte utåt för att visa att familjen har det bra. 

Symbol innebär att barnets närvaro symboliserar något man vill. Anvisad, men informerad 

innebär att barnet är informerat om vad saken gäller men inte har någon påverkan eller åsikt. 

Konsulterad och informerad innebär att barnet har fått information om vad saken gäller och 

ges utrymme att yttra sig. Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn innebär att en 

vuxen initierat situationen och att barnet är med på beslutet. Initierat och styrt av barn innebär 

att barnet tar egna initiativ och fattar beslut och beslutsfattande initierat av barn, delat med 

vuxna innebär att barn tar initiativ i syfte att lösa ett identifierat problem och får vuxna med 

sig att lösa det. Enligt Hart (1992) har de tre nedersta stegen ingenting med delaktighet att 

göra. 

 

Det är en vanlig uppfattning bland både professionella och föräldrar att barn inte ska vara 

delaktiga eller involverade i samhällets problematik och att de bör få en bekymmerslös 

barndom. Hart (1992) påvisar att det är orimligt att förvänta sig att barn ska vara ansvarsfulla 

och vuxna vid en viss ålder ifall de inte utsätts för situationer där de måste ta ansvar. 

Problematiken ligger i spänningsförhållandet mellan perspektiv som finns i 

barnkonventionen. Bland annat i synen att å ena sidan se på barn som i behov av skydd och 

omsorg och å andra sidan se barn som en aktör med rättigheter (Rasmusson, 2006). 

 

2.4 Medberoende och parentification 
Termen medberoende innebär att en person som lever med en människa som lider av 

problematik såsom alkoholmissbruk eller psykisk ohälsa, anpassar sitt beteende och sin 

personlighet efter den som är sjuk, i hopp om att kunna hjälpa. Ett flertal studier har påvisat 

ett samband mellan medberoende och känslor såsom skam och låg självkänsla. I och med ett 

medberoende skapar man ett “falskt jag” som ett substitut för att man känner skam mot sitt 

riktiga jag och att man genom detta inte räcker till. Viktigt är att inte blanda ihop skam och 

skuld, då skuld handlar mer om att göra något fel eller sårande, medan skam är en känsla av 

“dålighet” som lämnar en känsla av otillräcklighet och hopplöshet vilket i sin tur kopplas till 

låg självkänsla (Wells, Glickauf- Hughes & Jones, 1999). Förutom dessa två egenskaper så 

har medberoende även en koppling till en extrem omvårdnad i relationen mellan barn och 

förälder. Istället för att relationen faller sig naturligt och föräldern blir den som har ansvaret 

för omvårdnad till barnet så får barnet lära sig det motsatta under uppväxten. Miller (1981, 

1984) beskriver att föräldrar i skam-baserade familjer ofta haft en brist i sina egna stödbehov 

som barn. Detta får till följd att i deras nya familj så får deras barn ta hand om dem för att 

kompensera den brist som de själva haft i barndomen. Detta fenomen benämns parentification 
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och är motsatsen till en naturlig förälder-barn roll. I denna roll anpassar sig barnet efter 

förälderns behov för att upprätthålla relationen till föräldern. 

 

Även om det finns olika inriktningar inom parentification så finns det en del gemensamma 

karaktärsdrag. Dessa är att barnet tar en vuxenroll i familjen, bytet av roller mellan barn och 

förälder samt förändrade gränser inom familjen (Hooper, 2007). Föräldrarollen som barnet tar 

kan ha två funktioner i familjen. Antingen innebär rollen en ren praktisk funktion eller så 

innebär föräldrarollen att barnet får stödja sin förälder emotionellt. Även om detta till viss del 

är en naturlig del av relationen mellan ett barn och dess förälder blir det destruktivt för barnet 

om den nya rollen blir barnets hela identitet (Nuttal, Valentino & Borkowski, 2012) och 

åsidosätter sina egna behov av uppmärksamhet, trygghet och vägledning (Hooper, 2007).  

Det kan vara destruktivt beroende på barnets ålder och utveckling. Ansvaret den nya rollen 

kräver kan vara mer än barnet klarar av då hen på grund av låg ålder ännu inte utvecklat 

nödvändiga färdigheter för att hantera situationen. Detta kan försena barnets utveckling då 

fokus hamnar på att ta hand om föräldern. Ett annat problem med att barnet och föräldern 

byter roller är att gränsdragningar som normalt sett finns inom en familjestruktur förändras 

(Nuttal, Valentino & Borkowski, 2012). Trondsens (2012) undersökning lyfte barns 

rolltagande i familjen där vissa av barnen kallade sig själv för en extra vuxen i hemmet 

eftersom att de utförde stora delar av hushållsarbetet. Rollerna kan även skifta mellan barn 

och förälder enligt en undersökningsperson. Barnet beskrev hur ansvarskänslor gjort att hen 

upplevde att föräldern var hens barn. 

 

Otydlighet kring gränser inom en familj kan skapa stress för barnet vilket i sin tur kan leda till 

psykisk ohälsa. Barnets utveckling av sin egen identitet kan förhindras om de inte får 

tillräckligt med emotionellt stöd av sina föräldrar på grund av förälderns psykiska sjukdom 

(Van Loon, Van De Ven, Van Doesum, Hosman & Witteman, 2015). Forskning har visat på 

att parentification kan vara en riskfaktor till att barnet utvecklar psykologiska problem i vuxen 

ålder (Van Parys, Bonnewyn, Hooghe, De Mol & Rober. 2015). Dessa problem framkommer 

oftare när barnet tvingats ta på sig den emotionellt stödjande rollen gentemot sin förälder än 

när barnet sköter hushållsuppgifter. Dock är den mest avgörande faktorn för utveckling av 

psykisk ohälsa hos barn som övertar föräldrarollen känslan av orättvisa på grund av bristande 

stöd och uppskattning från föräldern (Jankowski, Hooper, Sandage & Hannah, 2013). 

Ytterligare en risk som finns med den emotionellt stödjande föräldrarollen är att barnet blir 

sin förälders enda stöd. Detta i sig kan förhindra barnets utveckling och senare även barnets 

förmåga att skapa och upprätthålla relationer till andra människor i vuxen ålder (Hooper, 

2007). 

 

2.5 Betydelsen av gemenskap 
Människor som vänder sig till internet och den gemenskap som kan skapas i grupper och 

forum gör detta av olika anledningar. Vissa gör det för att få stöd när de genomgår utsatthet, 

till exempel psykisk ohälsa. Tidigare undersökningar angående det stöd som människor finner 

på internet har bland annat jämfört undersökningspersoners uppfattning av hur det är att prata 

om problem. Kummervold, Gammon, Bergvik, Johnsen, Hasvold och Rosenvinge (2002) fann 

att 46 % av norska undersökningspersoner upplevde det som svårt eller väldigt svårt att 
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diskutera personliga problem ansikte mot ansikte med en annan person. Endast 10 procent av 

alla försökspersoner uppgav samma inställning till att berätta om deras problem i 

diskussionsforum. Delaktighet i internetgrupper eller forum kan dock skapa ett problematiskt 

ställningstagande för personer som upplever stigmatisering på grund av sin situation. Forum 

och grupper kan till viss del kräva ett utlämnande från individens sida, till exempel gällande 

vilken sjukdom personen har, för att andra ska kunna relatera till individen. Individen måste 

därmed märka sig själv som “en sådan” för att få ta del av gemenskapen som grupper och 

forum kan erbjuda (Lawlor & Kirakowski, 2014). 

 

De ämnen som diskuterats i forumen var bland annat misshandel, ätstörningar, känslor av 

ensamhet, självmordstankar, medicinering och allmän information om psykiska sjukdomar. 

De ämnen som nämndes av deltagarna vävdes ofta samman med ord såsom “skam” och 

“skuld”. Utöver att undersökningspersonerna uppgett att det upplevs som enklare att 

kommunicera om problemen via internet så angavs möjligheten till anonymitet som en 

avgörande faktor av en majoritet på 64 procent för att de skulle använda forumet. Andra 

fördelar som undersökningspersonerna uppgav var att det var ett enkelt sätt att inhämta 

information, både praktisk information och information om hur andra personer hanterar sina 

sjukdomar eller upplevelser av jobbiga händelser (Kummervold et al, 2002). 

 

Genom att grupperna och forumen inte är bundna till en fysisk plats kan personer från olika 

geografiska områden skapa kontakt. Det sociala nätverket som forum och grupper erbjuder 

kan erbjuda stöd och gemenskap. Möjligheten att själv styra hur och när personen vill ta 

kontakt med andra, söka efter information eller bestämma hur mycket hen vill dela med sig av 

sina upplevelser kan även resultera i individuell nytta. Individen kan, genom att vara den 

drivande kraften i interaktioner med andra och uppsökande av information, känna sig mer 

effektiv och empowered. Alla dessa anledningar kan reducera den isolering som personerna 

annars kan uppleva i samband med känslor av stigmatisering på grund av sin situation. Det 

kan även bidra till att minska personens stigmatisering av sin egen sjukdom. Precis som 

tidigare nämnt är möjligheten till anonymitet viktigt för vissa då de ämnen som diskuteras kan 

vara känsliga och utlämnande. Anonymiteten kan bidra till en trygghet som tillåter att ämnen 

som annars anses som negativa är acceptabla att diskuteras (Evans, Donelle, Hume-Loveland, 

2012). Det kan även underlätta för individer som stigmatiserar sig själv vid deltagande i 

grupper och forum på internet. Möjligheten att vara anonym mildrar kravet av utlämnande för 

aktivt deltagande i diskussioner. Om individen däremot är tvungen att identifiera sig själv för 

att kunna delta är chansen mindre att hen väljer att delta (Lawlor & Kirakowski, 2014). 
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3.  Anknytningsteori 

I detta kapitel redogörs för den teori som bedöms relevant för det område som undersöks. 

Anledningen till att denna teori valdes var på grund av kopplingen till konsekvenserna av en 

otrygg uppväxt. Exempel på dessa konsekvenser är egen psykisk problematik, ambivalens till 

föräldern samt en problematik i tilliten till andra människor. Först ges en övergripande 

beskrivning av Bowlbys teori om anknytning och därefter presenteras de olika 

anknytningsmönstren som barn kan utveckla. 

 

John Bowlby (1907-1990) var en brittisk barnpsykiatriker och psykoanalytiker som under 

1940-talet blev tilldelad ett uppdrag av världshälsoorganisationen (WHO) att undersöka 

hemlösa barns psykiska ohälsa. Resultatet av studien visade att barnens utveckling påverkades 

i hög grad av frånvaron av medlemmarna i familjen (Bowlby, 2010). Något som Bowlby 

påpekade var att alla barn har behov, men att de inte själva kan tillgodose dessa utan behöver 

hjälp från andra för att kunna överleva (ibid). Detta blir tydligt då barnen är små och använder 

skrik, kroppsspråk och leenden för att få uppmärksamhet samt för att visa vad de gillar och 

inte gillar. För att säkra sin överlevnad så knyter barnet an till en eller flera personer i sin 

omgivning som tillgodoser barnets behov. Då barnet blir lite äldre så lagras minnena av 

omvårdnad som barnet upplevt i barndomen. Detta blir sedan till en prototyp i barnets inre 

och barnet får en mental bild av hur sociala relationer fungerar. En anknytning är därmed en 

av de starkaste känslomässiga relationerna människor emellan och blir till slut en del av 

människans personlighet samt påverkar framtida relationer (Broberg, 2012). 

 

Bowlby skiljer mellan fyra olika anknytningsmönster: trygg anknytning, otrygg undvikande 

anknytning, otrygg ambivalent anknytning och desorganiserad anknytning. Följder av otrygg 

anknytning till omvårdnadspersoner anses som en riskfaktor som kan utgöra en del av det 

sociala arv som barn får av sina omvårdnadspersoner (Jerlang, 2008). 

 

I den trygga anknytningen är barnet fyllt av tillit och har utvecklat en sund strategi för att 

hantera stress. Barnet är medveten om att omvårdnadspersonen finns i närheten och fungerar 

som en trygg bas. Barnet är utforskande, nyfiken och kompetent. Den trygga basen är 

avgörande för att barnet ska kunna agera på den nyfikenhet som alla barn föds med men 

kanske inte alltid har möjlighet att utveckla. Genom denna trygga bas kan barnen utveckla 

självständighet, dock är det viktigt att barnet inte tvingas till detta. Det handlar istället om 

tilliten till andra som möjliggör barnets självständighet. Även om barnet verkar självständigt 

så visar det en sorg vid separation från omvårdnadspersonen, men är lätt tröstad då 

omvårdnadspersonen återvänder. Som vuxna har dessa barn lätt för att skapa nya relationer 

och att ta kontakt med andra människor. Denna grupp utgör majoriteten av alla barn (Jerlang, 

2008). Något som är grundläggande för en trygg anknytning är en trygg bas. Begreppet trygg 

bas definieras som att föräldrarna visar trygghet, omsorg och omtanke genom deras närvaro, 

och stöttar upp barnet i de otrygga situationer hen stöter på (Bowlby, 2010). Finns inte denna 

trygghet med under barnets uppväxt och in i vuxen ålder så kommer barnet omedvetet att föra 

vidare denna otrygghet till kommande generation (Jerlang, 2008). 
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Den andra formen av anknytning kallas för otrygg, undvikande anknytning. Denna grupp barn 

karakteriseras genom misstro och låg aktivitet. Då omvårdnadspersonen inte varit tillgänglig 

har barnet lärt sig att “tänka bort känslorna” (Jerlang, 2008). Omvårdnadspersonen till 

undvikande barn är inte lika uppmärksam på barnets signaler. Barnet får sällan kroppskontakt 

eller positiv respons från omvårdnadspersonen. På grund av relationen till 

omvårdnadspersonen lär sig barnet att det inte kan få tröst eller skydd från denne (Hwang & 

Nilsson, 2011). Barnet kan uppfattas som ledset och slutet när omvårdnadspersonen lämnar 

barnet. När omvårdnadspersonen återvänder bemöter barnet personen genom att ignorera hen. 

Denna otrygga, undvikande anknytning hämmar barnets utforskande av omvärlden och barnet 

har inte samma lekförmåga som barn med en trygg anknytning (Jerlang, 2008). 

 

Barn med en otrygg, ambivalent anknytning är osäker på sin omvårdnadsperson och detta gör 

att barnet är mindre tillitsfull och mindre kompetent. Osäkerheten baseras på 

omvårdnadspersonens oförutsägbara reaktioner. Barnet har ofta stor separationsångest när 

omvårdnadspersonen lämnar barnet. Vid återföreningen är barnet svårt att trösta och kan visa 

stor ilska, rädsla eller klängigt beteende. Jämfört med andra barn är detta barn mindre benäget 

att utforska och barnet tappar lätt koncentrationen när hen leker. Några av de anledningarna 

till att barnet har utvecklat en otrygg ambivalent anknytning är att omvårdnadspersonerna inte 

har reagerat på barnets omvårdnadssökande beteende, att de är avvisande mot barnet, att 

omvårdnadsperioderna bryts på grund av till exempel sjukdomsvistelse, att föräldern 

kontrollerar genom att hota det eller att föräldern hotar med att de inte älskar barnet eller att 

de kommer att lämna barnet. Föräldern kan ge barnet skuldkänslor genom att lägga ansvaret 

för förälderns sjukdom, död, hot om självmord, etc., på barnet. Föräldern kan även växla 

roller med barnet, det vill säga att göra barnet till förälderns anknytningsperson. Detta gör att 

barnet kan utveckla överdrivet samvete, skuld och skolfobi. När barnet blir vuxet kan hen 

antingen utveckla vrede eller passivitet. Dessa barn kan på grund av sin uppväxt till exempel 

utföra självmordsförsök eller utveckla ätstörningar (Jerlang, 2008). 

 

Den sista gruppen utgörs av barn med desorganiserad anknytning. Denna grupp är relativt 

nyupptäckt och relationen mellan barnet och omvårdnadspersonen bygger på rädsla. 

Anledningen till detta är att omvårdnadspersonen har svårt att tolka barnets signaler korrekt, 

de har istället reagerat med rädsla eller aggressivitet (Hwang & Nilsson, 2011). Dessa barn 

har upprepade gånger genomgått trauman och separationer från sin omvårdnadsperson, ofta 

på grund av fysiska och psykiska övergrepp. Dessa barn visar ofta tecken på rädsla och har 

inte någon konsekvent strategi för att hantera separationer (Jerlang, 2008). Den komplicerade 

relationen med omvårdnadspersonen gör att barnet konstant befinner sig i en inre konflikt. 

Samtidigt som barnet har ett starkt behov av anknytning, vilket leder till att barnet vill söka 

sig till omvårdnadspersonen, upplever barnet även rädsla på grund av dennes oförutsägbara 

reaktion (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

I denna studie kommer anknytningsteorin användas som en förklaring till de konsekvenser 

barnen upplever sig ha efter att ha växt upp med en psykiskt sjuk förälder. Det fanns till en 

början fler teorier som var tänkta att appliceras på studien, men i efterhand så visade det sig 

att det inte var möjligt och därav blev anknytningsteorin den centrala teorin i denna studie.  
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4 Metod 

I detta kapitel det att redogöras för valet av metod, urvalsprocessen samt tillvägagångssättet 

vid insamlingen av empirin. Därefter kommer studiens trovärdighet samt de aktuella etiska 

övervägandena i relation till studien att diskuteras. Slutligen redovisas litteratursökningen.  

 

4.1 Val av metod 
Valet av metod grundas i vad som undersöks och på vilket sätt det ska undersökas. Vilken 

metod man väljer grundas också i vilket syfte som valts samt vilka frågeställningar som 

skapats (Bryman, 2011). Då syftet är att undersöka människors upplevelser av ett fenomen så 

blir en kvalitativ metod rätt redskap. Då intervjuer inte är en möjlighet i denna studie så 

grundar sig den istället på icke-deltagande dolda observationer. Observationerna är också 

ostrukturerade vilket innebär att inget observationsschema används för att registrera olika 

beteenden. Detta innebär att deltagarnas naturliga intryck studeras genom den text som 

personen valt att publicera, på ett så induktivt och detaljerat sätt som möjligt (ibid). 

 

Urvalsmetoden är ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. Då ett 

bekvämlighetsurval består av personer som finns tillgängliga för forskaren för tillfället så är 

denna urvalsmetod passande för studiens syfte. Bryman (2011) beskriver att ett 

bekvämlighetsurval kan vara rättfärdigat då det uppkommer begränsningar som innebär att 

resultatet av studien inte är avgörande med anledning av svårigheten att generalisera, vilket är 

fallet i denna studie. Istället menar han att studier som dessa med fördel istället kan användas 

som en slags språngbräda för vidare forskning. Baserat på syftet med studien och dess 

induktiva natur anses en innehållsanalys vara den mest lämpade analysmetoden. Den 

utforskande ansatsen gör att beslutet tas att inte analysera texten utifrån förutbestämda 

kategorier. Därmed analyseras empirin utifrån en så kallad kvalitativ konventionell 

innehållsanalys. Denna metod är enligt Hsieh och Shannon (2005) passande då det inte finns 

mycket information om ett fenomen. Tanken är att låta inläggen lyfta det som är viktigt, 

istället för att ha en förutfattad mening om hur barn tänker om sin situation. 

 

4.2 Urvalsprocess 
Valet av intervjupersoner i denna studie, i detta fall forskningspersoner, är målstyrt. Detta 

innebär att forskningspersonerna väljs genom ett strategiskt urval kopplat till 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Ramen för studien är tidsbegränsad vilket får 

konsekvenser för omfattningen av studien i form av att endast en hemsida kan undersökas. 

Hemsidan, kuling.nu, söks fram genom sökmotorn Google på orden “forum förälder med 

psykisk ohälsa”. Anledningen till att just denna hemsida valdes är för att den kom upp först på 

sidan efter sökningen, och att målgruppen lätt kan hitta dit. Inläggen behandlar psykisk ohälsa 

av olika slag; bipolaritet, manodepressivitet, schizofreni med mera. Samtliga inlägg som finns 

på forumet, både i arkiv 1–3 samt de inlägg som finns under forumets diskussionssida, har 

kopierats till ett separat dokument och lästs igenom mer än en gång. Hela forumet utgör ett 

omfångsrikt och heterogent material, något som kan försvåra en kvalitativ bearbetning enligt 
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Langemar (2008). Därmed så specificeras urvalskriterier för att materialet inte ska bli för 

överväldigande. Dessa kriterier utformas som följande.  

 

Inläggen ska: 

 

1. Vara skrivna ur förstapersonsperspektiv. 

2. Innehålla information om att psykisk ohälsa hos föräldern finns. 

3. Handla om föräldrar, inte syskon, kompisar eller liknande. 

4. Fokusera på hur barnet har påverkats av förälderns sjukdom, och inte bara en 

beskrivning av förälderns beteende eller mående. 

 

Ingen diskriminering görs i avseende om barnet som skriver fortfarande är ett barn juridiskt 

sett eller om barnet i nuläget är vuxen, men inlägg som behandlar historier om andra än barnet 

självt exkluderas. I de fall som inläggen behandlar information om förälderns sjukdom men 

inte någon information om barnets upplevelser eller påverkan sorteras de inläggen också bort. 

Slutligen görs en sista avgränsning som innebär att studien endast fokuserar på inlägg som 

skrivits mellan åren 2010 och 2016. Detta lämnar kvar 41 stycken inlägg som utgör det 

slutgiltiga urvalet. 

 

4.3 Tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av empiri 
Innan materialet börjar analyseras så har ansvarig utgivare och verksamhetschef på kliniken 

för psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri Agneta Westman kontaktats för att inhämta ett 

skriftligt godkännande för genomförande av studien samt att inläggen får användas som 

empiri (se bilaga 1). Efter godkännandet startade insamlingen av empiri från hemsidan. Varje 

inlägg läses igenom av båda författarna och de som bedöms som relevanta utifrån tidigare 

nämnda urvalskriterier kopieras till ett annat dokument för att lättast kunna se hur materialet 

växer fram och ser ut. Majoriteten av de inlägg som används i analysen inhämtades 160914, 

men vissa lades till 160926 efter konsultation med handledare. 

 

De utvalda inläggen kodas därefter utifrån kopplingen till barnens upplevelser, även de 

foruminlägg som har en underliggande koppling kodas (Langemar, 2008). Båda författarna 

börjar med att gå igenom materialet som inhämtats från hemsidan individuellt och markerar 

enskilt meningar och fraser som är intressanta och relevanta för syftet. Dessa kallas enligt 

Graneheim och Lundman (2004) för meningsbärande enheter och innehåller relevant 

information för frågeställningarna. Där har också den omgivande texten tagits med för att få 

en bild av sammanhanget. De meningsbärande enheterna klipps därefter ut och klistras in i ett 

enskilt dokument. Totalt skapas 184 meningsbärande enheter. Därefter kondenseras dessa i 

syfte att få mindre text men ändå behålla innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Efter att dessa meningsbärande enheter kondenseras så söks det sedan efter likheter och 

skillnader i dessa. Utifrån detta skapas sammanlagt 23 koder. Anledningen till att koderna inte 

blir fler är att innehållet från forumet var homogent och många av inläggen beskriver likartade 

upplevelser. Exempel på koder som skapats är sätt att hantera vardagen, skuld, ensamhet, 

isolering och övervakning av förälder (se bilaga 2). Efter kodningen kunde materialet lättare 
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överskådas och vi går tillsammans igenom koderna för att hitta återkommande mönster som 

kan delas in i olika kategorier. Då denna process genomförts har det resulterat i sex olika 

kategorier, som alla sammantaget återspeglar det viktigaste innehållet i analysmaterialet. 

Kategorierna i sig utgör det manifesta innehållet. När materialet som samlats in blivit 

sammanhängande och lättöverskådligt, men fortfarande speglar det som ursprungligen 

uttryckts i forumet, har målet nåtts. Det sista steget är att formulera ett tema som beskriver det 

latenta innehållet som blir “den ofrånkomliga påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk 

förälder”.  

 

4.4 Studiens trovärdighet            

Trovärdigheten i en studie består av fyra olika delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. I följande punkter kommer dessa kriterier att diskuteras i relation 

till studien. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en studie är något som Bryman (2002) beskriver som att forskaren har 

utfört arbetet i enlighet med de regler som finns. Vår uppsats har följt de riktlinjer vi fått från 

institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet angående hur en kandidatuppsats ska 

vara upplagd samt relevant litteratur som beskriver hur kvalitativa undersökningar ska 

genomföras. Den andra delen i att uppnå tillförlitlighet i en studie är genom att rapportera 

resultatet till forskningspersonerna så att dessa kan godkänna resultatet och intyga att 

informationen som forskaren samlat in är korrekt. Detta är något som benämns som 

respondentvalidering (ibid). Vi anser att vi har en hög trovärdighet gällande den första delen 

av tillförlitligheten men då det kommer till den andra så sänks vår tillförlitlighet märkbart. 

Eftersom vi inte har möjlighet att kontakta våra forskningspersoner och be de korrekturläsa 

vår studie så uppfyller vi inte den andra delen av kravet tillförlitlighet. Enligt oss så har 

studien en genomsnittlig tillförlitlighet då den uppfyller ett av de två kraven som krävs. 

 

Överförbarhet 

Bryman (2002) benämner överförbarhet som hur pass överförbart resultatet är till en annan 

miljö. Med tanke på den urvalsmetod vi valt och det faktum att vi bara undersökt en hemsida 

så anser vi att vårt resultat inte är överförbart. Det enda vi ser som skulle kunna tyda på en 

viss överförbarhet är det faktum att många av våra barn och ungdomar har haft likartade 

beskrivningar, vilket får oss att tro att dessa upplevelser är vanligt förekommande bland barn 

som växt upp med en psykiskt sjuk förälder. Detta är endast spekulationer från vår sida, och 

ingenting som går att säkerställa utifrån denna studie. Vi har endast undersökt ett forum på 

internet där vi inte är säkra på att personernas berättelser är sanna, och därmed har vi ingen 

aning om vad resultatet skulle bli ifall studien skulle genomföras i en annan miljö. 

 

Pålitlighet 

För att uppnå pålitlighet i sin studie måste forskaren varit noggrann i att redogöra för alla 

moment i forskningsprocessen, såsom datainsamling och urval. Forskaren måste dessutom 

göra en bedömning i hur korrekta slutsatserna av studien är (Bryman, 2002). I vår studie har 

vi varit noggranna med att redogöra för varje moment som utförts och i vilken ordning. Den 
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slutsats som studien resulterar i är korrekt i relation till tidigare forskning som behandlat 

likartad verksamhet. Pålitligheten i denna studie är därigenom hög. 

 

Konfirmering 

Konfirmering handlar om att forskaren försöker säkerställa att hen agerat i god tro (Bryman, 

2002). Detta innebär alltså att forskaren inte blivit påverkad av studiens teoretiska inriktning 

eller utav egna åsikter och värderingar. Under hela denna process har vi agerat i god tro. De 

egna personliga värderingarna har inte påverkat utformningen eller resultatet av studien, och 

inte heller den teoretiska inriktningen. 

 

4.5 Etiska dilemman 
Ett av de mest självklara etiska problem som uppstår i samband med forskning som har sin 

arena på internet handlar om huruvida en text ska ses som ett subjekt eller en person. 

Association of Internet Researchers (AoIR) och deras publikation Ethical decision-making 

and Internet research 2.0: Recommendations from the AoIR ethics working committee (2012) 

beskriver några av de viktigaste punkterna som bör beaktas när arenan är internet. Om det är 

lite eller ingen kommunikation mellan personen som skrivit texten och forskningsledaren kan 

man i vissa fall tolka det som att texten inte kan likställas med en forskningsperson. Detta är 

en stor förenkling av ett problematiskt område då texten är en produkt av en människa. 

Distinktionen mellan text och forskningsperson blir därmed inte självklar (Markham & 

Buchanan, 2012). I denna studie, precis som många andra studier inom socialt arbete, handlar 

empirin om socialt utsatta människor och därmed kan texterna inte helt ses som objekt utan 

måste även ses som individer för att kunna värdera den potentiella risk som detta medföljer då 

en person deltar i forskning, exempelvis att individens anonymitet röjs. En fördel som 

upplevts med att det är texter som granskas är att skribenten själv har valt vad som ska 

publiceras. Detta kan vara en nackdel när det gäller tillförlitlighet men det gör även att 

individen kan delta i gemenskapen i forumet på sina egna villkor.   

 

En av de fördelar med att granska foruminlägg på Kuling.nu är att professionella redan 

avidentifierat personerna som skrivit inläggen innan de publicerats. Genom att avidentifiering 

redan utförts kan vi använda ett material som blir svårare att härleda tillbaka till en fysisk 

person. Dock finns alltid en risk att någon närstående kan identifiera vem som skrivit texten 

på grund av de detaljerade beskrivningarna som ges av händelserna. Häri ligger ett problem 

när det gäller forskningsområdet. Detaljer ger en bredare och mer nyanserad bild av 

upplevelserna men att det samtidigt blir lättare att identifiera skribenten. Dock har inte 

detaljerade handlingar beskrivits vilka skulle kunna härledas till en specifik person. 

Den valda empirin består till viss del av individer som kräver särskild beaktning; barn som 

forskningspersoner. På grund av de säkerhetsåtgärder som vidtagits av personerna som 

granskar inläggen har barnen skyddats till den gräns det är möjligt. Anonymiseringen gör att 

det inte finns någon möjlighet att verifiera ålder, och därför kan det inte helt säkert sägas att 

personerna som publicerat sina upplevelser på forumet faktiskt är barn i nuläget. Utifrån dessa 

anledningar innebär det ingen direkt konsekvens för de barn som valt att publicera texter om 

vad de upplevt. 
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De forskningsetiska kraven 

Bryman (2011) anser att ifall internet ska användas som en metod för datainsamling så bör 

man vara påläst om de regler om etiska överväganden som finns. Innan studien påbörjades 

hade vi tidigare tagit del utav andra författares resonemang kring de etiska aspekterna som 

finns kring forskning på internet. Det finns ett antal grundläggande krav som man måste ha i 

åtanke då man bedriver forskning i allmänhet. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

personerna som berörs av forskningen ska informeras om undersökningens syfte och deras 

medverkan. Samtyckeskravet handlar om att forskningspersonerna ska själva få välja ifall de 

vill delta i studien eller inte, och personer under 18 år ska ha samtycke från vårdnadshavare 

ifall de ska ingå i studien. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade datamaterialet ska 

behandlas och förvaras på ett säkert sätt, och nyttjandekravet innebär att de material som 

inhämtas i samband med studien ska användas till forskningen och inte för andra ändamål. 

 

Det finns en del problematik kring de grundläggande kraven om man genomför 

internetforskning. Informationskravet är svårt att ta hänsyn till då man inte alltid kan kontakta 

de deltagare som ska observeras (Sveningson, Lövheim & Bergquist, 2003). Ett sätt att 

förbise det kravet är att kontakta den person som är ansvarig utgivare för sidan. Problemet kan 

bli att den ansvariges vetskap inte gör någon skillnad genom att den inte berörs på samma sätt 

som forskningspersonerna. Det har förts många diskussioner kring informationskravet i 

förhållande till internetforskning och de etiska aspekterna. Vi valde att kontakta den ansvarige 

utgivaren för hemsidan som valts att undersöka eftersom materialet var upphovs skyddat och 

att det på hemsidan stod att de ville att man skulle fråga om lov innan man använde deras 

material (Bilaga 1). 

 

Samtyckeskravet blir till en viss del problematiskt i denna studie då det är omöjligt att 

identifiera textförfattarna, kontakta dem och fråga om ett samtycke. I Sverige har det blivit 

mer vanligt att forskare får inhämta material från offentliga miljöer utan att be om samtycke, 

med kravet att resultatet inte redovisas på ett sätt så att forskningspersonernas identiteter kan 

röjas och att de då kan ta skada. I denna undersökning studerades ett offentligt forum och vi 

anser att vi kunde studera materialet utan forskningspersonernas samtycke på grund av att 

ingen identitet kan röjas och forskningspersonerna kan inte ta skada av resultatet på något sätt. 

NESH (2014) påpekar att i de fall där forskningspersoner inte kan identifieras så väger inte de 

forskningsetiska kraven lika tungt. Konfidentialitetskravet är svårt att hålla, eftersom allt på 

internet är offentligt vilket innebär att vem som helst kan ta del av forumet (Bryman, 2011). 

Det material som inhämtats till denna studie har förvarats på ett konfidentiellt sätt som 

innebär att endast vi som forskare samt vår handledare har fått tagit del av det materialet. 

Nyttjandekravet har vi levt upp till i och med att vi endast använt materialet till forskningen 

och inte till något övrigt. 

 

4.6 Litteratursökning 
Artiklarna som använts i denna studie har sökt i olika databaser såsom SwePub, Umeå 

Universitetsbiblioteks sökfunktion samt i databasen SocIndex. Sökorden som har använts är: 

barn som anhörig, children, psykisk sjukdom, mental illness, parents, föräldrar, schizofrenia, 
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anxiety, bipolar disease, social support online, manodepressiv sjukdom, parentification, 

utvecklingspsykologi, depression och ill. Vid vissa sökningar gjordes även vissa 

avgränsningar till exempel gällande språk och utgivningsår. Vid litteratursökningen har vi 

haft “vetenskapliga artiklar” och “finns som fulltext” som kriterium, vilket innebär att artikeln 

är fackligt granskad samt att den finns tillgängliga online, antingen gratis eller genom Umeå 

Universitets licensavtal med olika publikationer. Därmed krävs inloggning för tillgång till 

vissa artiklar. 

 

Vid sökningarna har de flesta av artiklarna gallrats bort då de i stor utsträckning berört 

psykisk sjukdom ur ett medicinskt perspektiv eller att de har haft fokus på personer som själva 

drabbats av psykisk sjukdom eller ohälsa. Utöver denna litteratursökning har vi även gått 

igenom referenslistor till de artiklar som vi funnit relevanta i vår artikelsökning. På detta sätt 

fann vi ytterligare litteratur som hjälpte oss att mätta vår studie då det blev svårare att hitta 

ytterligare studier som vi fann relevanta för oss. 
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5 Resultat 

Hemsidan som undersökts i denna studie, kuling.nu, är en hemsida som riktar sig till barn 

under 18 år som under sin uppväxt haft en eller flera föräldrar som lidit av psykisk ohälsa. På 

denna hemsida har barn möjlighet att skriva berätta sina historier samt att diskutera dessa med 

andra som upplevt samma sak. I denna del av studien kommer undersökningens resultat att 

presenteras. De kategorier som har framkommit från empiriinsamlingen kommer att 

redovisas. Exempel på koderna som skapats och sammanställts till kategorier finns i 

kodningsschemat (bilaga 2). 

 

5.1 Upplevda och faktiska konsekvenser av förälderns sjukdom 
I denna kategori redovisas koder som har att göra med konsekvenserna av förälderns psykiska 

sjukdom. Exempel på koder i denna kategori är ensamhet, psykisk problematik, isolering och 

fysisk påverkan. I inläggen berättar många barn om upplevelserna av ensamhet på grund av 

förälderns sjukdom och att trots stöd från vänner och andra omkring sig så finns ensamheten 

fortfarande kvar. Barnen uttrycker en längtan efter att någon ska förstå hur de känner och en 

oro över att de inte blir sedda på riktigt. 

 

“Ingen ser mig. Jag önskar att alla fattade hur det kändes. Då skulle livet vara lättare.” 

(Inlägg 18) 

 

Det finns två olika typer av ensamhet som barnen beskriver i inläggen. Den ena handlar om 

vänner. Många av barnen väljer att undvika sina vänner på grund av risk för att de ska förstå 

att något är fel. Andra anser att deras vänner inte är mogna nog för att förstå, men har inte 

energi till att hålla uppe en fasad som visar att allt är bra. Barnen beskriver att de inte orkar 

träffa sina kompisar på grund av detta. Den andra ensamheten är i relation till föräldern. En 

skribent berättar att alla har en frisk mamma som tar med en och shoppar och som man kan 

prata med, en mamma som alltid är glad och snäll. Alla förutom hen. Andra inlägg uttrycker 

en ensamhet på grund av att föräldrarna lyssnar, men inte bryr sig. 

 

Något som blir tydligt i och med att man läser inläggen är att förälderns problematik har en 

direkt inverkan på barnens hälsa. Förutom oro och skuld så finns det också en tydlig tråd av 

ångestproblematik bland barnens inlägg. Flera barn berättar att de lider av panikångest och 

har attacker som plågar dem, medan andra uttrycker att de hamnat i en depression på grund av 

de besvikelser som uppkommer ur deras problematiska situation. Även dålig självkänsla är 

ständigt återkommande bland barnen och på grund av deras osäkra relation med föräldern 

innebär detta även relationsproblem för de själva. Många uttrycker en hopplöshet och en 

ovilja till livet, och en skribent beskrev hur hen drabbats av en ätstörning som följd av sin 

psykiska ohälsa. Barnen berättar att de till och med skrämt sig själva vid vissa tillfällen, på 

grund av deras psykiska mående. Överlag verkar barnen ha en positiv inställning till att 

försöka må bra igen, men ett fåtal berättar att de har tappat livslusten helt och att de inte orkar 

mer. En vanlig påverkan av det dåliga måendet är att barnen struntar i att gå till skolan. Flera 

av barnen uttrycker att de skolkar ofta och på grund av detta får sämre betyg. Något som är 
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mindre förekommande men ändå tar sig uttryck i inläggen är graden av missbruk. Flera av 

barnen uppger att de haft ett onormalt stort alkoholbruk redan vid låg ålder och ett annat barn 

uppger att hen överdoserat förälderns antidepressiva medicin vid ett antal tillfällen. Det 

framkommer även i inläggen att vissa barn lider av ett självskadebeteende, främst genom att 

de skär sig, men även att de straffar sig själva genom att sluta äta. 

 

“Idag är jag livrädd, för att bli likadan.” (Inlägg 29) 

 

Citatet ovan beskriver en förekommande åsikt bland barnen, en rädsla för att ärva sin 

förälders sjukdom. En person berättar att hen har bett om hjälp för att hen känner att något är 

fel inombords och att hen håller på att drabbas av sin förälders sjukdom. Barnen uttrycker en 

rädsla över att det är dem det är fel på och beskriver tankar och känslor som uppkommer inom 

dem vilka de beskriver som “sjuka”. I många inlägg berättar barn om den ensamhet som de 

drabbas av på grund av restriktioner från föräldern. Detta kan till exempel handla om att 

barnet inte får ta med sig kompisar hem, att ingen utomstående får komma på besök eller att 

barnet kontrolleras regelbundet vilket enligt barnet uppfattas som isolerande. Ett barn 

beskriver hur hen, genom en överbeskyddande förälder, haft stora begränsningar i sin 

barndom och att detta sedan resulterat i en viss social fobi. Ett annat barn beskriver hur hens 

förälder, av samma anledning, kontrollerat barnets meddelanden på datorn och telefonen 

vilket enligt hen hindrat kontakt med andra personer. I vissa fall har barn hotats, antingen med 

straff eller att föräldern ska skada sig själv, med syfte att bibehålla kontrollen över barnet. 

Barnet beskriver hur hen trodde att föräldern ser detta som en form av omtanke eftersom att 

föräldern är rädd om barnet. Andra barn beskriver hur isoleringen istället skett genom 

förälderns oförmåga att umgås med andra människor och har därigenom svårigheter att 

bibehålla sociala relationer. 

 

5.2 Emotioner som uppkommit på grund av förälderns psykiska ohälsa 
Något som framgår i de flesta inlägg var att barnen beskriver någon form av känsla som 

uppstår på grund av föräldern. Exempel på koder inom denna kategori är oro, skam och skuld. 

Antingen att de känner rädsla för förälderns mående, att de känner skuld för att de inte gör 

nog för att föräldern ska må bra, eller att de känner skam över föräldern och dennes beteende. 

I många av inläggen beskrivs även psykiska och fysiska konsekvenser av att ständigt oroa sig 

över förälderns mående i form av till exempel illamående, ångest och hopplöshet. Dessa 

konsekvenser förvärras hos några av barnen då de inte bor stadigvarande hos den sjuke 

föräldern. I flera av inläggen uttrycker barnen en oro över att föräldern ska ta sitt liv under 

tiden barnet inte är tillsammans med den sjuke. Barnen beskriver även hur de upplever sig 

begränsade i sina möjligheter av att få stöd av sin förälder på grund av en rädsla för att 

föräldern ska bli överväldigad om barnet delar med sig av sina egna problem.  

 

“Jag har många gånger varit rädd för att hon ska ha tagit livet av sig, när jag kommit in till 

henne. (...) Hon är så skör och eländig att jag aldrig kan komma med mina bekymmer, för då 

skulle hon gå under.” (Inlägg 28). 
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En känsla som återkommer i ett antal inlägg är att barnen känner skam över sin livssituation 

och skammen grundar sig främst i förälderns beteende. Vissa beskriver att de undviker att ta 

med kompisar till hemmet på grund av rädsla för att föräldern ska bete sig avvikande eller att 

hemmet är en avbild av förälderns mående, det vill säga väldigt smutsigt och oorganiserat. 

Denna skam är inte endast en konsekvens av förälderns beteende utan skammen återkommer 

också i rädslan av att acceptera sitt eget mående. Barn beskriver att de har svårt att acceptera 

sig själva och hur de mår på grund utav att de ska framstå som “fjantiga” ifall andra får reda 

på deras livssituation. Utöver skammen som redan beskrivits uttrycktes även en skam över att 

visa sig tillsammans med föräldrarna på allmänna platser på grund av förälderns konstiga 

beteenden. 

 

En av de vanligaste känslorna som barnen uttrycker i sina berättelser var skuld. Även ifall det 

inte alltid skrivs uttryckligen så kan detta urskiljas genom det manifesta innehållet. Många av 

barnen skuldbelägger sig själva för förälderns sjukdom och det beskrivs ofta hur barnen 

upplever skuld över att de inte kan hjälpa sin sjuke förälder. Relationen mellan barnen och 

föräldern beskrivs som omvänd i många inlägg, där barnen känner att det är deras ansvar att 

föräldern ska äta och ta hand om föräldern då denne är sjuk. I många av berättelserna finns det 

med en till förälder och andra syskon men barnen skuldbelägger ändå sig själva för förälderns 

tillstånd och ser sig själv som ensam ansvarstagare för den sjuke föräldern. I de fall den sjuke 

föräldern ligger inlagd för psykiatrisk vård så beskriver barnen en skuld över att de inte kan ta 

hand om föräldern på samma sätt som om de bodde hemma. Barnet känner då en skuld över 

att inte hälsa på föräldern i den utsträckning barnet borde göra, men även en känsla av svek är 

vanligt förekommande i situationer då barnet måste åka hem och lämna kvar föräldern på 

avdelningen. 

 

“Jag var där varenda dag tillsammans med min pappa till skillnad från mina syskon som var 

där några gånger per vecka. Jag känner alltid att jag har en skyldighet att åka dit hela tiden 

och när jag var är där fick jag knappt åka hem. Att höra ens mamma säga: ”om du åker 

älskar du mig inte” tar obeskrivligt hårt på en men jag var tvungen att åka. Där en gång 

känner jag att jag sviker henne.” (Inlägg 38) 

 

Många av barnen negligerar sina egna sociala behov på grund av att skulden mot den sjuke 

föräldern blir för stor. Då de väl umgås med vänner så har de hela tiden en bakomliggande 

känsla av att de borde åka hem och umgås med familjen och se till att de har det bra. I vissa 

situationer blir känslan av skuld alltför överväldigande vilket kan innebära att barnet väljer att 

bryta kontakten helt med sin förälder. De beskriver att även fast de känner att de svikit sin 

förälder så mår de bättre av att inte ha någon kontakt. 

 

De berättelser som barnen skriver ut i forumet är ofta präglade av någon form av rädsla som 

ofta tar sig uttryck i rädsla för föräldern, rädsla inför framtiden och rädsla för att föräldern ska 

insjukna igen. När rädslan förknippas med föräldern så handlar det ofta om att barnet upplever 

våld i samband med förälderns sjukdom och hur den tar sig i uttryck. Rädsla inför framtiden 

berör ofta områden som att barnet är rädd att inte klara av skolan, att hen inte kan få ett jobb 

för att förälderns behov är för omfattande och barnet tvingas ta hand om den sjuke. Om 
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föräldern blivit frisk(are) så upplever barnen en rädsla för att föräldern ska insjukna igen. 

Barnen beskriver att de går runt och reagerar på allt föräldern säger eller gör som kan sticka ut 

från det normala, i hopp om att reagera ifall det uppkommer några tidiga tecken på att 

sjukdomen håller på att bryta ut. 

 

“Men jag går runt och reagerar på allt hon säger som kan sticka ut från det normala och 

undrar om det är hennes sjukdom, hon är som en helt ny kvinna, och nu menar jag inte att det 

inte är bra att hon är "bra" igen, men det är obehagligt att det finns en sådan tydlig 

förändring. jag går runt hela tiden och undrar om hon kommer bli sjuk igen “(Inlägg 35). 

 

5.3 Möjliggörandet av en förståelse 
Denna kategori utgörs av två koder, Barnets och förälderns sjukdomsinsikt och information 

om förälderns sjukdom. Dessa koder framkommer genom inlägg där barnen beskriver hur 

insikten om föräldrarnas sjukdom och information om den påverkar dem och deras relation till 

sin sjuke förälder. Ett fåtal barn beskriver hur det förbättrat deras relation till föräldern när 

föräldern nått insikt om sin sjukdom, men dessa inlägg är få. De flesta inom denna kod 

handlar om barn som beskriver när de insåg att deras föräldrar inte var friska. Föreställningar 

om att allas föräldrar är likadana eller att det handlar om kultur som hindrar vissa barn från att 

se förälderns sjukdom. Ett fåtal barn skriver att sjukdomsinsikten underlättar deras tankar om 

sig själv. Till exempel att det varken är barnets eller förälderns fel. Separationen mellan den 

sjuke förälderns och barnets identitet samt barnets ansvarskänslor ska enligt dessa inlägg även 

underlättats. 

 

“I början visste jag inte att min mamma var konstig, jag trodde allas mammor var sådär. Hon 

kunde gå från att vara världens gulligaste till att sedan skälla ut mig och slå till mig. De var 

när jag gick i femman och mamma försökte ta livet av sig som jag började förstå.” (Inlägg 

25). 

 

En del barn beskriver hur de sällan får information om förälderns sjukdom, varken av 

närstående som vet om ohälsatillståndet eller av professionella som haft kontakt med 

föräldern i samband med vård. En del barn beskriver att de känner sig svikna eftersom att det 

trots allt är de som tvingats leva med föräldern samt att det hade underlättat hemsituationen. 

De skriver att det hade varit enklare att veta hur de ska agera om de haft mer information om 

den specifika sjukdomen. 

 

“Jag upplever att min och min brors okunnighet om pappas sjukdom ledde till att vi mådde 

dåligt på olika håll, istället för att "möta en gemensam fiende" (Inlägg 10). 

 

5.4 Delade uppfattningar om den sjuke föräldern 
Exempel på koder som finns inom denna kategori är kärlek, ilska och ambivalens. Känslorna 

inför den psykiskt sjuke föräldern är varierande, dock kan tre olika indelningar urskiljas. 

Vissa inlägg beskriver starkare känslor gentemot föräldern än andra. Det spektrum mellan 

känslorna kärlek och ilska utgör en stor del av inläggen. Kärleken barnen beskriver för 
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föräldern uttrycks genom att dels skriva ut orden “älskar” och “älskade” men även genom att 

beskriva en stolthet över hur föräldern kämpar med sin sjukdom. När barnen beskriver kärlek 

kombinerat med känslor av ilska kommer barnens känslor av ambivalens fram. 

 

“Det är henne jag saknar och jag skulle offra mer än mycket för att hon ska bli den där 

mamman hon en gång var. För att vi ska funka, ha en normal relation som alla andra 

människor. Jag älskar henne samtidigt som jag känner ett otroligt hat för den människan hon 

blivit idag.” (Inlägg 2) 

 

Citatet ovan beskriver ett barns motsägelsefulla känslor för föräldern. Detta tar sig i uttryck 

genom kärlek för föräldern som hen en gång var medan förälderns förändring på grund av 

sjukdomen har väckt negativa känslor. Några barn skriver att föräldern inte längre är samma 

person utan en människa som för dem är främmande. Dessa inlägg uttrycker ofta en längtan 

efter föräldern som var frisk och fri från sjukdomen som skapat förändringen. En del barn 

uttrycker dock inte samma tydliga separation mellan föräldern och förälderns sjukdom. En del 

barn har kraftfulla uttryck, tankar och önskningar. Oftast beskriver dessa inlägg en ilska mot 

föräldrarna på grund av förälderns handlingar och hur dessa påverkar barnet. Dock skriver en 

del barn att de är medvetna om att föräldern är sjuk men att de inte kan glömma hur föräldern 

agerat. De beskriver en oförmåga att förlåta föräldern för det som skett under barnets uppväxt. 

Även om dessa inlägg är ovanliga finns det vissa som skriver hur de vill ta ut sin ilska genom 

fysiska handlingar mot föräldern. 

 

“Men jag är fortfarande så förbannat arg på henne, de kommer i perioder och då kan jag inte 

ens kolla på henne. Jag får ont i magen och börjar nästan gråta direkt. När man känner en 

sådan ilska och ledsamhet vill man ju inte gå till skolan.” (Inlägg 9). 

 

5.5 Förälder till förälder 
Förälderns sjukdom påverkar inte endast barnet som individ utan även de roller som föräldern 

och barnet får i hemmet. Med anledning av detta framträdde denna kategori som baseras på 

koderna ansvar över hemmet, övervakning av föräldern, omhändertagande och 

omprioriteringar. Sammanfattningsvis innebär dessa att barnet får ta över ansvaret för att få 

hemmet och familjen att fungera. Vissa inlägg beskriver hur barnen upplever att de är tvungna 

att ta ansvar över hushållssysslor, skötsel av husdjur eller passning av syskon eftersom att den 

sjuke föräldern inte klarar av att sköta hemmet. Andra beskriver hur de känner sig tvungna att 

ta hand om sina föräldrar genom att upprepade gånger försöka hjälpa föräldern i hens 

tillfrisknande. En del barn skriver bokstavligen att de är förälder åt sin förälder medan andra 

betonar att de alltid tagit hand om sin förälder. Många beskriver dock hur detta kräver mycket 

energi vilket resulterar i att de inte längre orkar ha ansvaret över föräldern. Vissa barn 

uttrycker ett behov av att övervaka sina föräldrar för att säkerställa att de mår bra. En del barn 

tilldelas denna roll av familjen men en del barn tar på sig den självmant, detta beroende på hur 

familjesituationen ser ut. 

 

“Jag kunde knappt vara borta ifrån lägenheten eftersom jag var orolig över att ingen kunde 

passa mamma och att man visste aldrig vad hon kunde hitta på. Jag försökte uppfostra mig 



 28 
 

själv, ta hand om mig själv och mina vanliga problem, och samtidigt vakta mamma.” (Inlägg 

22). 

 

Känslan av ansvar, krav att ta hand om sin förälder och att övervaka föräldern kan göra att 

barnet har andra prioriteringar än andra barn. Citatet ovan beskriver hur ett barn känner sig 

bunden till hemmet eftersom hen har ett ansvar för föräldern. Även om denna person 

beskriver att hen försökte uppfostra sig själv samtidigt som hen vaktar sin mamma så nämner 

andra barn att de får åsidosätta sitt eget liv till förmån för sin sjuke förälder. Dessa 

omprioriteringar beskrivs antingen som direkta, i den mening att fokus hamnar på att ta hand 

om föräldern i sig, eller i indirekt mening, till exempel att prioritera städning och matlagning i 

hemmet. 

 

5.6 Hanteringsstrategier 
Utifrån de inlägg som publiceras på Kuling.nu kan flera olika hanteringsstrategier som barn 

använder för att hantera sin vardag identifieras. Exempel på koder inom denna kategori är 

normalisering, att ta avstånd och att prata med någon. Vissa barn beskriver rent praktiska 

strategier medan andra väljer att beskriva hur de mentalt skyddar sig från att bli påverkade av 

förälderns sjukdom och beteende. Vissa inlägg beskriver hur barnen i kontakt med föräldern 

anpassar sitt beteende för att undvika konflikter, i exemplet nedan är detta tydligt i barnets 

relation med pappan.   

 

“Jag bodde som sagt hos mina föräldrar varannan vecka och det funkade bra, hos mamma 

fick jag vara barn och hos pappa var det tvärtom. Jag har alltid trippat på tårna hos pappa 

och aldrig kunnat vara mig själv fullt ut.”  (Inlägg 11). 

 

På grund av förälderns oförutsägbara beteende försöker barnet att agera exemplariskt för att 

inte utlösa någon form av negativ reaktion från föräldern. Dessa hanteringsstrategier fokuserar 

främst på barnets agerande i hemmet. Dock beskriver en del inlägg hur detta inte alltid är en 

säker strategi på grund av förälderns oförutsägbara beteende. Barnen beskriver hur de 

försöker att göra allt rätt men att de ändå inte lyckas avvärja ett utbrott. Vissa barns inlägg 

förmedlar hur denna hanteringsstrategi kräver stor mängd energi och hur detta tär på både 

barnet och hens förmåga att fungera i vardagen. Vissa väljer då att skapa ett alternativt jag att 

bära utanför hemmet. Vissa beskriver detta jag som personen som alltid är ansvarsfull och 

ambitiös, andra väljer att beskriva det som att de tar på sig ett i mötet med andra människor 

för att maskera hur de egentligen känner sig. 

 

I ett fåtal inlägg beskriver barn hur de försöker dölja förälderns sjukdom eftersom de önskar 

att föräldern skulle bete sig normalt. Detta menar de som ett sätt att skydda föräldern, dock 

beskriver de inte vad det är de vill skydda de från. Ett par inlägg beskriver hur barnet reagerar 

på förändringen som sker hos föräldern på grund av mötet med utomstående. Föräldern agerar 

konstlat för att förmedla en bild av att vara en perfekt förälder inför gästerna. Ett barn 

reflekterar över hur ett sådant beteende kan påverka hens behov av att bli omtyckt av andra. 

Hen skriver att hen lärt sig att spela teater och att anpassa sig efter den andre personen för att 

vara omtyckt. Att leva med en förälder med psykisk sjukdom kan vara påfrestande på många 
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plan, och det finns, enligt barnen, olika strategier för att ta sig igenom vardagen trots dagliga 

motgångar. En av strategierna som identifieras genom inläggen är barnens försök att ta 

avstånd från föräldern. I många av inläggen beskriver barnen att förälderns sjukdom har blivit 

en så stor börda att de inte längre har ork eller energi till att försöka lyfta upp och ansvara 

över föräldern längre. Barnen beskriver två olika former av avståndstagande och ett av dessa 

är det fysiska avståndet. Barnen berättar att de medvetet väljer att inte bo hos den sjuke 

föräldern, eller att inte hälsa på föräldern ifall de bor hos någon annan. Det fysiska avståndet 

kan även ta sig i uttryck att barnet väljer att fly hemmet då möjligheten ges. Den andra formen 

av avstånd som barnen beskriver handlar om ett psykiskt avstånd. Detta grundar sig i att 

barnet distanserar sig själv från föräldern fast de bor under samma tak. I och med detta skapar 

barnet ett känslomässigt avstånd mellan dem och föräldern, och skonar därmed sig själva från 

att bli sårade. Många av barnen beskriver en lättnad över att inte behöva vara den 

ansvarstagande längre, även om de känner skuld över att inte ha kontakt med sin sjuke 

förälder.  

 

I de flesta inlägg beskriver barnen en ensamhet och söker därför bekräftelse hos andra i 

forumet. Vissa av inläggen avslutas eller börjar med frasen “jag ville bara skriva av mig”, 

men en del söker även någon att samtala med eller söker svar på konkreta frågor. Det kan 

handla om frågor angående förälderns sjukdom, ifall någon går igenom liknande upplevelser, 

men även frågor om professionell hjälp och hur man ska gå tillväga. En önskan att veta ifall 

någon utomstående kunde känna igen sig i ens situation präglar många inlägg. Barnen 

uttrycker en tyngd i att hela tiden hålla det jobbiga inom sig och inte visa något för 

omvärlden. Professionell hjälp diskuteras som att det är det sista alternativet och barnen 

beskriver ett obehag till att söka sig till någon, för de, en helt främmande person som de ska 

exponera sina innersta känslor och tankar för. Barnen uttrycker en medvetenhet om att de inte 

är ensamma, men ändå slås de av ensamhetskänslor. Barnen beskriver att de finns en 

svårighet i att prata öppet om problematiken hemma, och att forumet hjälper dem att uttrycka 

sig. I det empiriska materialet framgår det att barnen upplever en begränsning i 

samtalsmöjligheter med professionella, men också andra människor som upplevt samma sak. 

Flera barn uttrycker tacksamhet mot forumet, att det blir en mötesplats, och att barn slipper 

känna sig ensamma. De som väljer att beskriva sina känslor för att prata med professionella, 

till exempel en psykolog eller med en närstående, uttrycker antingen en rädsla eller en känsla 

av lättnad. De barn som har en rädsla inför att dela med sig av sin problematik uttrycker en 

oro för att bli övergiven eller inte förstådd. 

 

“Jag har tyvärr aldrig pratat ordentligt med någon om det här. Dels tror jag att jag känt att 

det inte varit nödvändigt, dels för att jag inte har velat prata ''illa'' om mamma.” (Inlägg 12) 

 

Ett fåtal barn beskriver hur det försökt att prata om problemen med den friska föräldern, men 

att de hemlighållit vissa delar av sanningen. De barn som har valt att prata om sina problem 

med någon utomstående eller en förälder uttrycker en stor uppskattning för den positiva effekt 

detta gjort. När barnet tagit steget och berättat hur hen har det hemma beskriver flera att det är 

en lättnad som påverkat de i större utsträckning än vad de tidigare trott. 
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6 Diskussion och analys 

Syftet med denna studie var att undersöka hur barn med en eller två psykiskt sjuka föräldrar 

beskriver sin uppväxt genom foruminlägg på kuling.nu. De frågeställningar som formulerats 

har besvarats av empirin. Foruminläggen har genomgående visat på den ofrånkomliga 

påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. Det vill säga, även om barnen 

försöker ha en vardag som liknar jämnårigas är detta problematiskt då de konstant måste ägna 

energi åt föräldern. Ett av de resultat som kan utläsas visar att barn som växer upp med en 

psykiskt sjuk förälder skapar egna sätt att hantera den problematiska vardagen de lever i. 

Barnen beskriver en svårighet som uppstår då föräldern blir sjuk och vardagen drastiskt 

förändras. I inläggen redovisas varierande lösningar på hur en försöker skydda sig, både 

praktiskt och mentalt, från påverkan av förälderns sjukdom och beteenden. Nedan följer en 

diskussion av studiens huvudsakliga resultat i relation till dels den tidigare forskningen som 

finns inom området men också den valda teori som presenterats i kapitel 3. 

 

Något som visat sig vara av värde för de barn som växt upp med en psykiskt sjuk förälder är 

känslan av tillhörighet till andra människor. Många av de barn som sökt sig till forumet har 

gjort det i hopp om att hitta någon som går igenom samma sak. I en studie av Kummervold et 

al. (2002) visas på den svårighet som finns hos människor att diskutera sina problem ansikte 

mot ansikte. Denna svårighet återfinns även i denna studie, då barnen beskriver ett obehag 

inför att samtala med någon professionell samt en problematik till att ta upp svårigheterna 

med någon närstående. Den möjlighet som erbjuds genom användningen av internet är att 

människor får en chans att delta på sina egna villkor. Ifall barnen hade inte hade haft 

möjlighet att vara anonyma så kan deltagandet på forumet ha minskat markant (Lawlor & 

Kirakowski, 2014). Detta kan vara en förklaring till att så många barn har sökt sig till forumet. 

För att delta finns det vissa villkor. Deltagandet innebär ett utelämnande i och med att barnen 

måste gå in i rollen som barn till en psykiskt sjuk förälder för att få delta i gemenskapen som 

forumet erbjuder (Lawlor & Kirakowski, 2014). 

 

Ett resultat som kan utläsas i studien tyder på att barn upplever att de inte får tillräckligt med 

information om förälderns sjukdom. Detta kan tolkas som en orsak av att föräldern vill skydda 

barnet från den skada och misär som sjukdomen kan orsaka. Även om föräldern vill väl så kan 

det få ett bakslag i form av skuldkänslor hos barnet och ett behov att ta ansvar för föräldern i 

en orimlig mån (Alasuutari & Järvi, 2012). Kopplingen till barnkonventionen blir här allt 

tydligare i och med synen att å ena sidan se barnet som i behov av skydd och å andra sidan se 

barnet som en egen person med egna rättigheter (Rasmusson, 2006). En viktig faktor i barnets 

välmående är att få vara delaktig i förälderns problematik antingen genom behandlingen eller 

via en medvetenhet om sjukdomen. Detta kan i sin tur leda till att barnet kan särskilja vad som 

är förälderns naturliga agerande och vad som är sjukdomen. Användningen av internet bland 

barn och ungdomar kan, utifrån det som framkommit i empirin, vara ett sätt att öka 

medvetenheten om olika psykiska sjukdomar och kan hjälpa barnen att skaffa sig en större 

förståelse för förälderns problematik. 
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Något som genomsyrar hela studien är barnens behov av att skapa strategier för att hantera 

vardagen. Barnen beskriver genomgående hur de på olika sätt tar avstånd eller försöker 

anpassa sitt beteende för att inte framkalla någon negativ reaktion från föräldern. Tidigare 

studier visar att barn till psykiskt sjuka är väldigt medvetna om sitt beteende och ofta 

kontrollerar sitt beteende för att situationen inom hemmet ska förbli kontrollerad (Alasuutari 

& Järvi, 2012). Detta fenomen kan kopplas ihop med termen medberoende, där barnet tar på 

sig ett “falskt jag” för att i största mån försöka hjälpa den sjuke föräldern. Studien tyder på att 

många av barnen är medberoende av sin förälders psykiska sjukdom och detta tar sig ofta i 

uttryck i dålig självkänsla samt en känsla av skuld gentemot föräldern (Wells, Glickauf-

Hughes & Jones, 1999). Medberoendet kan vara en konsekvens av att den sjuke föräldern haft 

någon form av otrygg anknytning under uppväxten utifrån ett bristande stödbehov. Föräldern 

försöker därför kompensera denna brist genom att låta deras egna barn bli deras stöd genom 

sjukdomstiden (Miller, 1981, 1984). Den tidigare nämnda medvetenheten gör också att vissa 

barn i studien antar en föräldraroll som en del av det anpassade beteendet. Vissa barn skriver 

att det är ansvarskänslan gentemot förälderns mående som styr deras rolltagande. Detta 

överensstämmer med den emotionellt stödjande föräldrarollen som ett barn kan anta då 

förälderns mående kräver uppmärksamhet och stöd som Nuttal, Valentino och Borkowski 

(2012) nämner. Detta nämns även i anknytningsteorin, rollövertagandet är vanligt i ett 

otryggt, ambivalent anknytningsmönster (Jerlang, 2008), vilket också är vanligt bland de 

inlägg som analyserats. Barnen får ta ansvar över hemmet, över föräldern och övriga 

familjemedlemmar, vilket tidigare visat på ett åsidosättande av barnets egna utveckling.  

Barnen beskriver hur den nya föräldrarollen hämmar deras egna intressen, till exempel då de 

känner skuld för att de inte är hemma och säkerställer att familjen mår bra och det kan 

innebära att en problematik uppstår i vuxen ålder. 

 

Baserat på barnens berättelser i denna studie framkommer funderingar kring eventuella 

konsekvenser av att barn övertar föräldrarollen. Om förälderns sjukdom är långvarig kan detta 

skapa ett dilemma för barnet när hen själv blir vuxen. Den vanliga barnrollen innefattar flera 

milstolpar som bygger på barnets frigörelse från föräldern, till exempel att barnet blir en egen 

juridisk person vid 18 års ålder och själv kan ingå avtal. Genom denna studie skapades en 

föreställning om hur den naturliga frigörelsen kanske inte är lika självklar när barnet antagit 

föräldrarollen eftersom att förälderns behov har dominerat barnets fokus kan detta hindra 

barnets utveckling av ett oberoende jag. Många, men inte alla, barn som beskrivit sin uppväxt 

och sin relation till den sjuke föräldern kan ha en otrygg anknytning, dock framgår inte 

tillräckligt med information för att kunna göra en tydlig indelning. Då förälderns frigörelse 

från barnet först kan ske vid tillfrisknande från den psykiska sjukdomen kan detta innebära 

restriktioner även om barnet flyttar hemifrån. Genom att barnet lärt sig att åsidosätter sina 

egna behov för att tillfredsställa förälderns anser vi att ett negativt beteendemönster skapas 

som kan bli svår att bryta i framtiden. En konsekvens av detta tror vi kan vara att 

beteendemönstret även påverkar andra relationer då barnet lärt sig att prioritera andra över sig 

själv. 

 

Ytterligare en aspekt av hur barnens sociala relationer påverkas lyfts i vissa foruminlägg. Den 

omprioritering som barnen tvingas göra i och med den nya rollen som förälder till sin förälder 
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kan leda till en ofrivillig form av isolering då barnet på grund av oro för förälderns välmående 

åsidosätter umgänge med vänner. Det finns många barn som beskriver en längtan efter att 

samtala med andra om sin situation. Om barnet tappar vänner på grund av att föräldern tar upp 

all tid och energi som barnet har kan detta leda till färre och mer ytliga relationer. Än värre 

kan det bli om barnet känner ett tvång att bära en falsk fasad och därmed känner att vänner 

inte ser det sanna “jaget”. Baserat på foruminläggen tolkar vi det som att barnen känner ett 

behov av hög relationskapital innan de pratar om sin hemsituation, vilket är ett känsligt ämne. 

Om barnen upplever att de har få och ytliga vänner tror vi att det kan göra att barnet är mindre 

benägen att prata om sina problem då de inte känner sig trygga eller vet hur personen kommer 

att bemöta dem. 

 

Ytterligare en anledning till att barnen upplevt att deras sociala relationer påverkats av 

förälderns sjukdom kan vara på grund av en otrygg anknytning. Det Jerlang (2008) beskriver 

som otrygg, ambivalent anknytning och otrygg, undvikande anknytning kan båda påverka 

barnets lekbeteende och utforskning av omvärlden. Den svårighet som barnen i denna studie 

beskriver kan därmed vara en konsekvens av att de växt upp utan en trygg bas i sin 

omvårdnadsperson då det finns tecken på begränsad lek- och utforskningsbeteende. Vår 

tolkning av barnens beskrivningar är att de har generella svårigheter när det kommer till 

sociala relationer. Förälderns sjukdom och konsekvensen av barnets otrygga anknytning 

skapar ett hinder, som en glasvägg mellan barnet och hens kamrater. Det finns vuxna barn 

som lyckats avsäga sig föräldrarollen av två olika anledningar. Antingen har de förstått att det 

inte är deras fel eller deras ansvar att ta hand om föräldern eller har de sagt upp kontakten 

med föräldern eftersom att relationen är för energikrävande. Dock kan det första 

tillvägagångssättet tolkas som mer konstruktivt. Dessa personer tolkar vi som långt gångna i 

sin förståelse kring förälderns sjukdom och hur detta kan ha påverkat förälderns agerande 

under barnets uppväxt.  

 

Ett av de resultat som framkom i denna studie tyder på en bristande anknytning hos många av 

barnen. I många av inläggen beskrev barnen en frånvarande förälder och detta kan tyda på att 

en otrygg anknytning har utvecklats då, enligt Jerlang (2008), föräldern antingen inte är 

närvarande kan tolka barnets signaler på ett korrekt sätt. Anledningen till denna frånvaro kan 

vara den psykiska ohälsa som föräldern lider av, exempelvis att föräldern har ett stort 

vårdbehov som endast kan tillgodoses i sjukhusmiljö eller att sjukdomen skapar en förvrängd 

tolkning av omvärlden. I de inlägg som analyserats under denna studie så har inga tecken 

upptäckts att något av barnen utvecklat en trygg anknytning till den psykiskt sjuke föräldern. 

Inget inlägg har gett beskrivningen av ett barn som är tryggt, självständigt eller som har lätt 

att skapa och bibehålla relationer, vilket Broberg (2012) beskriver som typiska kännetecken 

för ett barn med en trygg anknytning. Det beteende som vissa barn beskriver, som att ta 

avstånd från föräldern, är något som kan kopplas till det otrygga undvikande 

anknytningsmönstret. Barnen beskriver hur de tar avstånd från föräldern då det har lärt sig att 

de inte kommer att få tröst av sin förälder. Genom bearbetning av empirin har vi urskilt en 

tendens i barnens beteende. Många av dessa barn verkar utåt sett vara självständiga då de 

tvingats ta stort ansvar samt upprätthålla en orörd fasad, men de saknar till viss del en 

trygghet inom sig själva.  
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Den största delen av de analyserade inläggen tyder på att barnen lider av en otrygg ambivalent 

anknytning. Vi uppfattar att barnen i denna studie upplever en misstro och en osäkerhet över 

hur föräldern ska reagera i vissa situationer och kopplar detta till Jerlangs (2008) beskrivning 

om hur föräldrars oförmåga att bemöta barns behovssignaler har skapat den otrygga, 

ambivalenta anknytningen. Förälderns vistelser på psykiatrin kan vara en anledning till att 

detta anknytningsmönster har utvecklats och i och med dessa vistelser har barnen upplevt en 

känsla av skuld över att lämna kvar föräldern på avdelningen. Vistelsen kan även orsaka ett 

avbrott i omvårdnadsperioden vilket kan skada relationen mellan förälder och barn (Jerlang, 

2008). Denna beskrivning av en otrygg, ambivalent anknytning är vanligt förekommande i 

denna studies empiri. 

 

Något som alltid är möjligt är att kritisera en studies metodologiska val. Av den anledningen 

presenteras följande reflektioner som ligger till grund för den metodologiska inverkan på 

resultaten. Denna studie lutar sig främst mot tidigare forskning inom området och det är också 

där resultaten konfirmeras. Analysmetoden i denna studie är den kvalitativa konventionella 

innehållsanalysen vars fokus ligger på tolkningen av texter. I samband med att denna metod 

valdes så förkastades två andra analysmetoder, nämligen narrativ analys samt diskursanalys. 

Det valet grundas i att den narrativa analysen ansågs för omfattande då berättelserna på 

forumet inte alla gånger kunde tolkas som livsberättelser till följd av ett bristande innehåll. 

Även diskursanalysen ansågs olämplig med anledning att studien fokuserar på upplevelser hos 

barn och inte hur språket framställer verkligheten. Därav valdes den kvalitativa 

innehållsanalysen med syftet att förklara människors upplevelser med fokus på det empiriska 

materialet. 

 

Resultatet kan ha påverkats genom valet av det empiriska materialet. I detta fall inhämtas 

empirin från ett forum där barn beskriver sina upplevelser av att växa upp med en psykiskt 

sjuk förälder. Ifall det empiriska materialet istället hade inhämtats från ett annat forum är det 

inte säkert att resultatet hade varit detsamma. Detta präglas mycket av överförbarheten som 

redan diskuterats i studien, men det är viktigt att belysa att detta val mycket väl kan påverkat 

resultatet i en viss mån. Viktigt är också att belysa de bra aspekterna i metodvalet i studien 

och inte endast diskutera kring vad som kunnat gjorts annorlunda. Även om valet av empiri i 

hög grad kan påverka resultatet så finns det också argument till varför denna empiri valdes. 

Det finns många faktorer som kan påverka empirin i en kvalitativ undersökning, bland annat 

det faktum att materialet skapas för att besvara en forskares förväntningar. I detta fall är 

forumet inte skapat för att forskning ska bedrivas kring det och präglas därför inte av någon 

medvetenhet kring forskningen i deras svar, utan möjligheten finns att observera deltagarnas 

naturliga sätt att uttrycka sig (Bryman, 2011). 

 

Det finns även begränsningar i relation till denna studie. Studien hade kunnat vara mer 

omfattande och därmed mer generaliserbar men på grund av den tidsbegränsning som låg till 

grund för uppsatsskrivandet så fanns ingen möjlighet till att utforska fenomenet på mer än ett 

forum. Valet att endast granska en hemsida gör att det inte går att göra någon form av 

antagande om hur resultatet överensstämmer med andra barns upplevelser av att leva med en 
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psykiskt sjuk förälder. Den redan existerande empirin medför både för- och nackdelar. En 

självklar nackdel med detta forum är att de inte kräver att identiteter verifieras, därmed går det 

inte att kontrollera vem som skriver inläggen. Detta har gjort att denna studie haft relativt få 

kriterier i urvalsprocessen. Ytterligare en faktor som påverkat vilket material och därmed 

vilka upplevelser som varit föremål för granskning är personens möjlighet till att delta på 

internet. Skribenterna vars berättelser utgör vårt forskningsmaterial har alla tillgång till 

datorer och internet samt har tillräckligt med datorkunskap för att förmedla sina upplevelser. 

Detta kan exkludera individers berättelser som hade varit av intresse för studien. 

 

Slutsats:  

Resultaten i denna studie visar att barn med en eller flera psykiskt sjuka föräldrar har olika 

typer av hanteringsstrategier för att klara sin vardag. Vissa barn antar en föräldraroll för att 

hjälpa sin förälder, andra försöker att fly verkligheten. Forumet på kuling.nu blir en plattform 

för barn att mötas. Detta kan vara positivt då många barn beskriver en känsla av ensamhet, 

antingen genom isolation eller på grund av en upplevd restriktion angående vem de kan tala 

med om sina problem. Barns känslor av ensamhet uttrycks även genom att de söker andra som 

varit med om liknande händelser. Många av de inlägg som granskats i denna studie har även 

beskrivit olika former av mental ohälsa, bland annat ångest och depression, vilket påverkar 

barnens vardag. Efter att ha bearbetat empirin upplever vi att denna typ av forum fyller en 

viktig funktion. Barn får möjlighet att uttrycka sig fritt, införskaffa information, bearbeta 

händelser och känna gemenskap med andra barn som genomgått liknande upplevelser 
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Bilaga 1 Samtycke 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Lina Nordenstedt [mailto: l…………@hotmail.com] 

Skickat: den 5 september 2016 17:50 

Till: Kuling, Psykosvården 

Ämne: C-uppsats 

Hej! 

Vi är två tjejer som studerar vid Umeå universitet till socionomer och som alldeles snart ska 

börja skriva vår C-uppsats. Vi har kollat runt lite på er hemsida och känner oss sugna på att 

använda era foruminlägg för att undersöka hur barn och unga beskriver hur det är att leva med 

en psykisk sjuk förälder. Vi läste att man behöver tillåtelse från er på grund av upphovs 

skyddat material, så vi undrar hur man formellt ansöker om tillåtelse att använda materialet på 

er hemsida? 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Lina Nordenstedt och Stina Forsman 

 

Godkännande: 

8 september 2016 kl. 03:38 

Hej 

Det går bra att använda de foruminlägg som finns på Kulingsidan att använda i uppsatsen. Jag 

vill dock att ni uppger källhänvisning. 

Med vänlig hälsning 

Agneta Westman 

Verksamhetschef 

Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri 

Region Örebro län 

701 85 Örebro 

Tel. 019-xxx xxxx 

a……..w……..@.......se 

http://www.regionorebrolan.se/psykiatrisk-rehabilitering-och-rattspsykiatri 

  

http://www.regionorebrolan.se/psykiatrisk-rehabilitering-och-rattspsykiatri
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Bilaga 2: Kodningsschema 

                   Manifest 

nivå 

  Latent/underliggande 

nivå 

Meningsbärande 

enheter 

Koder Kategorier Tema 

“Ingen ser mig. Jag 

önskar att alla fattade 

hur det kändes. Då 

skulle livet vara 

lättare.” (Inlägg 18) 

“Idag är jag livrädd, 

för att bli likadan.” 

(Inlägg 29) 

 

Ensamhet 

Upprepningstvång 

Upplevda och 

faktiska 

konsekvenser av 

förälderns sjukdom 

Den ofrånkomliga 

påverkan av att växa 

upp med en psykiskt 

sjuk förälder 

“Jag har många 

gånger varit rätt för 

att hon ska ha tagit 

livet av sig, när jag 

kommit in till henne. 

(...) Hon är så skör 

och eländig att jag 

aldrig kan komma 

med mina bekymmer, 

för då skulle hon gå 

under.” (Inlägg 28). 

“Jag var där varenda 

dag tillsammans med 

min pappa till skillnad 

från mina syskon som 

var där några gånger 

per vecka. Jag känner 

alltid att jag har en 

skyldighet att åka dit 

hela tiden och när jag 

var är där fick jag 

knappt åka hem. Att 

höra ens mamma 

säga: ”om du åker 

älskar du mig inte” 

Oro 

Skuld 

Rädsla 

Emotioner som 

uppkommit på grund 

av förälderns 

psykiska ohälsa 
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tar obeskrivligt hårt 

på en men jag var 

tvungen att åka. Där 

en gång känner jag att 

jag sviker henne.” 

(Inlägg 38) 

“Men jag går runt och 

reagerar på allt hon 

säger som kan sticka 

ut från det normala 

och undrar om det är 

hennes sjukdom, hon 

är som en helt ny 

kvinna, och nu menar 

jag inte att det inte är 

bra att hon är "bra" 

igen, men det är 

obehagligt att det 

finns en sådan tydlig 

förändring. jag går 

runt hela tiden och 

undrar om hon 

kommer bli sjuk igen 

“(Inlägg 35). 

“I början visste jag 

inte att min mamma 

var konstig, jag trodde 

allas mammor var 

sådär. Hon kunde gå 

från att vara världens 

gulligaste till att 

sedan skälla ut mig 

och slå till mig. De 

var när jag gick i 

femman och mamma 

försökte ta livet av sig 

som jag började 

förstå.” (Inlägg 25). 

“Jag upplever att min 

och min brors 

okunnighet om pappas 

sjukdom ledde till att 

Barnets och 

förälderns 

sjukdomsinsikt 

Information om 

förälderns 

sjukdom 

Möjliggörandet av 

en förståelse 
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vi mådde dåligt på 

olika håll, istället för 

att "möta en 

gemensam fiende" 

(Inlägg 10). 

“Det är henne jag 

saknar och jag skulle 

offra mer än mycket 

för att hon ska bli den 

där mamman hon en 

gång var. För att vi 

ska funka, ha en 

normal relation som 

alla andra människor. 

Jag älskar henne 

samtidigt som jag 

känner ett otroligt hat 

för den människan 

hon blivit idag.” 

(Inlägg 2) 

“Men jag är 

fortfarande så 

förbannat arg på 

henne, de kommer i 

perioder och då kan 

jag inte ens kolla på 

henne. Jag får ont i 

magen och börjar 

nästan gråta direkt. 

När man känner en 

sådan ilska och 

ledsamhet vill man ju 

inte gå till skolan.” 

(Inlägg 9). 

Ambivalens kring 

känslorna för 

föräldern 

Ilska 

Delade uppfattningar 

om den sjuke 

förälder 

 

“Jag kunde knappt 

vara borta ifrån 

lägenheten eftersom 

jag var orolig över att 

ingen kunde passa 

mamma och att man 

visste aldrig vad hon 

Omprioriteringar Förälder till förälder  
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kunde hitta på. Jag 

försökte uppfostra mig 

själv, ta hand om mig 

själv och mina vanliga 

problem, och 

samtidigt vakta 

mamma.” (Inlägg 22). 

“Jag bodde som sagt 

hos mina föräldrar 

varannan vecka och 

det funkade bra, hos 

mamma fick jag vara 

barn och hos pappa 

var det tvärtom. Jag 

har alltid trippat på 

tårna hos pappa och 

aldrig kunnat vara 

mig själv fullt 

ut.”  (Inlägg 11). 

“Jag ville inte hem 

jag ville va ute, jag 

kände mig fri, jag 

kände mig som ett 

barn.” (Inlägg 3) 

“Berättar jag något 

jag gjort som hon inte 

samtycker med blir 

hon galen och säger 

att jag inte värdesätter 

hennes åsikt. Drf 

berättar jag aldrig 

något för henne och 

det är skittråkigt.” 

(Inlägg 6) 

“Jag har tyvärr aldrig 

pratat ordentligt med 

någon om det här. 

Dels tror jag att jag 

känt att det inte varit 

nödvändigt, dels för 

att jag inte har velat 

Sätt att hantera 

vardagen 

Att ta avstånd 

Prata med någon 

Hanteringsstrategier  
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prata ''illa'' om 

mamma.” (Inlägg 12) 
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