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Sammanfattning 

Barn som växer upp med en förälder med psykisk ohälsa löper större risk att själva drabbas av 
psykisk ohälsa. Det finns ett stort mörkertal kring hur många barn i Sverige som växer upp 
under dessa förhållanden. Det är dock många som trots stora påfrestningar klarar sig bra i 

livet. Anledningarna till att barnen klarar sig bra är skyddsfaktorer som finns inom barnet och 
i dess omgivning. 

Uppsatsens syfte är att med kvalitativt angreppsätt, utifrån två perspektiv studera hur individer 
kan uppleva det att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa samt vilket stöd som 

målgruppen kan efterfråga. Studiens resultat visar att uppväxten med en förälder med psykisk 
ohälsa kan påverka individen. KASAM har i vår studie varit en viktig faktor för utvecklingen, 
liksom copingstrategier och resilience. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa kan uppleva sig 
övergivna av samhället och vården. De kan bära på en ilska och sorg över sin uppväxt och av 
att inte ha blivit bekräftade. Även den professionella som arbetar med intervention beskriver 

att barn kan uttrycka en önskan om att bli tillfrågade och lyssnade till. 
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1.	  Inledning	   
Genom psykiatrireformen 1995 blev föräldraskap möjligt för personer med psykisk ohälsa. 
Tidigare skildes barn och föräldrar åt eftersom föräldern med psykisk ohälsa många gånger 
vårdades på institution, men idag får barn i större utsträckning växa upp tillsammans med sina 
föräldrar. Barn har fått större inflytande och syns mer i samhället vilket även medför att deras 
rättigheter tas på större allvar (Skerfving, 2005). 

När det talas om anhörigarbete för dem som lever nära personer med psykisk ohälsa har man 
tidigare och än idag i stor utsträckning fokuserat på partnern. När det gäller barn till föräldrar 
med psykisk ohälsa i anhörigarbetet saknas ofta barnperspektivet. 

Psykisk ohälsa har länge varit och är än i dag kopplat till skam och inget man så gärna pratar 
om. Att inte våga prata om det öppet är en sak men att inte heller prata om sjukdomen inom 
familjen eller i det närmaste nätverket kan påverka barnen negativt. Barn i sådana situationer 
är lojala mot sina föräldrar, vilket gör att de sällan uppmärksammas. Detta ställer krav på att 
samhället och omgivningen runt omkring är proaktiva och upptäcker barnens signaler 

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa hör till en högriskgrupp men trots de stora påfrestningar 
som de utsätts för så finns det flera som ”klarar sig bra” i livet, de växer upp till kompetenta 
och empatiska individer. Vi har mött flera högpresterande, socialt kompetenta personer i 
arbetslivet som efter vi lärt känna dem närmare beskrivit sin uppväxt i skuggan av en förälder 
med psykisk ohälsa. Vi är därför intresserade av att i vår uppsats studera vilka faktorer som 
påverkat vuxna som vuxit upp med en förälder med psykisk ohälsa. Vi har särskilt fokuserat 
på de risk- och skyddsfaktorer som finns och bör uppmärksammas för att tidigt kunna sätta in 
stödinsatser. Vi har även valt att undersöka vad som görs för denna målgrupp.  

Som utbildade socionomer är barn till föräldrar med psykisk ohälsa viktiga att 
uppmärksamma. Både när det gäller arbetet med föräldrarna i familjekonstellationen, men 
även i mötet med barn t ex i skolmiljö som kuratorer på skolan. Om barnen uppmärksammas 
finns möjligheter att besluta om eller anmäla behov av stöd.  Vetskapen om vilket stöd som 
efterfrågas av vuxna barn till föräldrar med psykisk ohälsa kan vara en guide till effektiva 
insatser.  

1.1 Problembakgrund	  	  
Här kommer vi att beskriva tidigare forskning som genomförts inom området. Vi beskriver 
bland annat upplevelser att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa, risk- och 
skyddsfaktorer, åtgärder som genomförs för att stötta barn till föräldrar med psykisk ohälsa i 
Sverige i dag och avslutar kapitlet med problemformulering. 
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1.1.1	  Upplevelser	  av	  att	  växa	  upp	  med	  en	  förälder	  med	  psykisk	  ohälsa	  
 
Vad gäller forskning kring barns upplevelser och känslor kring att växa upp med en förälder 
med psykisk ohälsa så har bland andra Skerfving (2005), Granath (1997), Dunn (1993) samt 
Lundström och Wennberg (2000) genomfört studier kring dessa barn. De känslor som 
beskrivs är ensamhet, skam och sorg samt isolering och tystnad omkring förälderns ohälsa. I 
studierna beskrivs olika former av försummelse och brister som barnen utstått under sin 
uppväxt. Då föräldraförmågan sviktade tvingades barnen själva ta ansvar för sig själv, syskon, 
vardagssysslor och familjens ekonomi. Andra känslor som beskrivs i studierna är rädsla, både 
för sig själv och för sin förälder samt ett omvänt ansvarstagande där barnet får ta ett alltför 
stort ansvar både praktiskt och känslomässigt för sin förälder. Barnen beskriver starka känslor 
av kärlek och lojalitet men samtidigt även känslor av hat och att de önskat livet ur sin 
förälder. Studierna visar att barnen tidigt lärde sig se tecken på förälderns mående. Barnen 
beskriver att de saknat och önskat kontakt med vuxenpsykiatrin, en vuxen att dela ansvaret 
med, kunskap kring förälderns sjukdom samt någon vuxen att prata med om sin oro för sin 
förälder. Barnen i Granaths studie (1997) beskrev det som en lättnad att få kännedom om 
förälderns diagnos, detta bekräftade barnets upplevelser av föräldern. Att förstå att föräldern 
är sjuk var svårare för yngre barn som inte hade referensramen att se att föräldern inte var som 
andra vuxna. Normalisering av barndomen beskrevs som en strategi för barnen för att ta sig 
igenom den. 
 

1.1.2	  Risk-‐	  och	  skyddsfaktorer	  	  
Enligt Skerfving (2005) samt Lundström och Wennberg (2000) fanns det vissa faktorer som 
hade betydelse för hur förälderns problem påverkade barnet. Graden av öppenhet kring 
förälderns ohälsa, relationen mellan föräldrarna, om barnet inte behövde dölja problemen 
kunde de lättare söka stöd och hjälp. Om det fanns en andra, frisk förälder som kunde stötta 
barnet samt om barnet fick kunskap om förälderns sjukdom så kunde detta minska barnets 
känslor av skuld och skam. Att få möjlighet att prata om sina upplevelser och erfarenheter 
med andra i samma situation kunde ge kunskaper och insikter som gav barnen nya strategier 
att handskas med situationen. Detta medförde att barnen upplevde sin tillvaro mer begriplig, 
hanterbar och meningsfull. I studierna beskrivs andra vuxna i barnens omgivning som ett stort 
stöd. Vikten av att ha ett bra socialt kontaktnät som kan stödja och hjälpa tas upp i samtliga 
studier. Att ha en god relation till den sjuke föräldern samt stöd från anhöriga som känner till 
förälderns sjukdom gjorde att de flesta barn upplever att de inte behövt smyga med förälderns 
sjukdom utan fått både förståelse och kunskap om sjukdomen.  
 
Utifrån studier kring ärftlighet och riskfaktorer till att själv drabbas av psykisk ohälsa om man 
har en förälder med diagnos så menar Skerfving (2005) att man kan se att det finns skillnader 
mellan barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn till friska föräldrar. Studien talade för 
att barn till föräldrar med psykisk ohälsa hade tre gånger så stor risk att själva drabbas av 
psykisk ohälsa. Bland annat led dessa barn i större utsträckning av depression och ångest 
vilket kunde följa med även upp i vuxen ålder. Den främsta orsaken till att drabbas var inte 
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den biologiska ärftligheten utan de svåra sociala omständigheter som barnet vuxit upp i. En 
annan riskfaktor var om barnet hade en förälder med affektiv störning, exempelvis depression 
eller bipolära syndrom. Dessa barn löpte enligt forskningen, en överrisk att själva få liknande 
problem. Barnens problem hängde samman med den sjuke förälderns sjukdomsvaraktighet. 
Risken att barnet själv ska drabbas ökade ju längre och djupare förälderns depression varade.  
 
Utifrån den forskning som Skerfving (2005) beskriver så spelar alltså det genetiska arvet en 
viss roll men är inte ensamt utslagsgivande. Även andra psykosociala och socioekonomiska 
faktorer har betydelse för om ett barn till en förälder med psykisk ohälsa själv ska drabbas. 
Har barnet en harmonisk familj kan detta fungera som en skyddande faktor för att förhindra 
att sjukdomen ska utvecklas. Är relationen mellan förälder och barn däremot präglad av 
aggressivitet och då föräldrarna har en fientlig attityd med anklagelser eller negativa 
projektioner så utvecklas barnet mest negativt.  
 
Granath (1997) beskriver forskning som görs för att klargöra faktorer som är särskilt 
riskfyllda. Genom att jämföra barn till psykiskt sjuka föräldrar med barn till friska föräldrar 
under olika förhållanden kan skillnader som kan vara användbara då de förstnämnda barnen 
når en ålder av runt 20 år identifieras. Denna ålder anses vara den ålder då många psykiska 
sjukdomar debuterar.   
 
Vad avser riskfaktorer och barnens utveckling och påverkan så har även det totalt motsatta 
visats. Sigling (2002) samt Skefving (2005) beskriver forskning som visar att i vissa fall har 
barn till föräldrar med psykisk ohälsa klarat sig bättre än barn till friska föräldrar. ”Osårbara”, 
”barn med motståndskraft” och ”superbarn” är benämningar som används på dessa barn. Ett 
annat namn på dessa barn är maskrosbarn som Sigling (2002) använder då hon beskriver de 
barn som klarat sig bra i livet trots en svår barndom. Dessa barn har haft vissa skyddande 
faktorer vilka bidragit till deras positiva utveckling. Förutom att dessa barn tidigt i livet oftast 
har fått mycket positiv uppmärksamhet från familjemedlemmar eller utomstående så har de en 
personlighet som karaktäriseras av vakenhet, självständighet, gladlynthet. De är också aktiva 
och söker nya erfarenheter och positiv kontakt med omgivningen. Genom att de ofta har 
många intressen och aktiviteter kan de använda dessa som tröst vid motgångar och genom 
dessa känna sig mer säkra och stolta. I Cronström (2003) bekräftas detta med vad 
psykiatrikern James Anthony vid Washington University Medical School i S:t Louis ansåg 
utmärkande för maskrosbarnen. Här beskrivs att dessa barn är överlevare med motståndskraft, 
de har förmågan att tänka självständigt, har gott självförtroende samt är kreativa. De kan söka 
och finna stöd hos vuxna och använda sig av det stöd och den uppskattning de får, oavsett var 
den kommer ifrån. Cronström (2003) beskriver även att ett maskrosbarn lär sig att anpassa 
sig, ta vara på de förutsättningar som finns och det är en förutsättning att ett maskrosbarn har 
överblick över sin situation och känner till var gränserna går och vad som är bekant. Dessa 
barn kan ha god problemlösningsförmåga, lätt för att lära samt socialkompetens. När dessa 
individer med extra motståndskraft blir äldre har de skapat sig en positiv självbild och anser 
att de har en möjlighet att själva påverka sitt liv vilket kan vara till hjälp under olika faser i 
livet då det handlar om att kunna utnyttja nya möjligheter.  
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Att utveckla en motståndskraft leder dock inte till enbart positiva följder. I Granaths studie 
(1997) visar det sig att barn till föräldrar med psykisk ohälsa redan i tidig ålder utvecklat en 
motståndskraft mot svårigheter. Den här motståndskraften kunde dock vara en nackdel i 
vuxenlivet då de kan ha svårt med relationer, att lita på andra och att ta separationer. Det kan 
även medföra att de har svårt för att se till sina egna behov och att känna sig nöjd med sina 
prestationer. Barn till en förälder med psykisk ohälsa kan känna sig förvirrade och osäkra på 
hur de ska förhålla sig till andra människor eftersom de inte fått lära sig det då föräldern kan 
ha haft svårt att vara konsekvent i gränssättning och regler. Genom att det kan ha varit brist på 
intimitet i familjen under uppväxten kan barnen sedan som vuxna ha svårt att visa känslor och 
få problem med relationer.  
 
Sigling (2002) beskriver att barn till föräldrar med psykisk ohälsa kan använda vissa 
försvarsmekanismer för att skydda sig, det kan handla om förnekande där barnet blundar för 
förälderns sjukdom för att den på så vis inte ska finnas. Ett annat försvar kan handla om 
splittring där individen ser omvärlden som antingen bra eller dålig, svart eller vit, utan 
gråzoner. Det kan visa sig genom att barnet är vänlig och omhändertagande gentemot sin 
förälder för att i nästa sekund slå sitt småsyskon. En annan försvarsmekanism är projektion 
där barnet exempelvis inte låtsas se sin förälder som barnet skäms för. Regression är ett 
försvar som handlar om att barnet beter sig yngre än sin egentliga ålder för att väcka 
medlidande eller komma undan beskyllningar. 
 
Vidare beskriver Sigling (2002), Skerfving (2005) samt Werner & Smith (2003) i sina studier 
att en skyddande faktor kan handla om att barnet känner att den föräldern med psykisk ohälsa 
får hjälp och vård. Detta kan inge hopp hos barnet och ett stöd att bygga upp sitt försvar. Det 
är viktigt att barnet får information om och kunskap kring sin förälders ohälsa. Detta 
underlättar för att barnen ska kunna skapa sammanhang, förståelse och få redskap till att 
kunna hantera sin livssituation. När barnen får en förståelse är det lättare att undvika 
skuldbeläggande. Finns det inom familjen en öppenhet kring förälderns psykiska ohälsa, att 
barnet har fungerande sociala relationer samt förmåga att tillgodogöra sig det stöd som finns i 
omgivningen är det skyddande faktorer. Skyddsfaktorer kan både handla om barnets 
inneboende egenskaper och yttre skyddsfaktorer som att den ena föräldern är frisk och 
ansvarstagande samt att föräldern med psykisk ohälsa får behandling. Andra skyddsfaktorer 
kan handla om att familjen har en god ekonomi och att barnet har ett socialt kontaktnät, daglig 
kontakt med andra barn och givande fritidsaktiviteter. Faktorer kan också vara att barnet har 
en förmåga att planera kontrollera sin vardag med studier, regelbundna vanor och 
arbetsuppgifter i hemmet. Vissa egenskaper har också betydelse såsom barnets intelligens, 
nyfikenhet och sociala kompetens.  
 
Enligt Sigling (2002) handlar inte alltid skyddsfaktorer om stora förändringar eller ingrepp i 
barnets liv, det kan handla om vikten att bli sedd och få stöd av det sociala kontaktnätet. Ett 
barn behöver få känna sig behövd och känna meningsfullhet i tillvaron. Att bli sedd och 
bemött med respekt av en vuxen, som fungerar som en stödperson kan hjälpa barnet att bygga 
upp sin självkänsla och se sitt eget värde. Skerfving (2005) betonar faktorn; god självkänsla 
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hos barnet, som den med störst betydelse för barnets framtida utveckling. Hur barnets 
självkänsla utvecklar sig beror på föräldrarnas attityd gentemot barnet.   
 

1.1.3 Stöd	  från	  socialtjänsten,	  psykiatrin	  och	  övriga	  samhällsfunktioner	  för	  målgruppen	  
Utifrån Icarus projektet, vilket pågick under åren 1998-2000 och genomfördes i elva 
europeiska länder och en australiensisk stat, så identifierade forskarna vissa gemensamma 
riktlinjer som kunde underlätta och skapa goda förutsättningar för ett bra arbete med familjer 
där det finns psykisk ohälsa. Viktigt var att skapa en god och förtroendefull kommunikation 
både mellan familjen och de olika instanserna. Det var betydelsefullt att bygga upp ett nätverk 
av professionella verksamheter kring dessa familjer, såsom mödra- och barnhälsovård, skola, 
förskola och skolhälsovård samt att de olika instanserna delade sin kunskap och förståelse 
med varandra och höll ett familjeperspektiv. Något som också var av betydelse var de riktade 
insatserna exempelvis familjestödteam och stödgrupper för barn där de fick möjlighet dela 
erfarenheter och utveckla copingstrategier. Något som framgick i dessa studier var vilken 
skillnad fattigdom gör för dessa barn och i Sverige har vi till skillnad från flera andra länder 
en stor fördel i det avseendet att det finns gratis mödra- och barnhälsovård en barnomsorg 
som är tillgänglig för alla, fri skolhälsovård och skolmat. Detta samt anmälningsskyldigheten 
då barn misstänks fara illa är något som ökar skyddet för barn (Skerfving, 2005). 
 

Under 90 talet gjordes en stor kartläggning av psykiskt sjuka patienter på psykiatriska 
mottagningar i Sverige. Där undersöktes bland annat om patienterna hade barn och om dessa 
uppmärksammades. I och med denna kartläggning skapades nya rutiner för att 
uppmärksamma barnen inom psykiatrin. Det visade sig att det inom de olika vårdinstanserna 
inte funnits någon kunskap kring hur personalen skulle agera kring barnen till föräldrarna med 
psykisk ohälsa. I många fall fanns inga rutiner för att fråga upp kring familjeförhållanden 
vilket gjorde att det inte fanns någon vetskap om att dessa barn existerade (Skerfving, 2005). 

Det finns enligt Skerfving (2005) och Östman & Hansson (2002) forskning som visar vikten 
av att stöd ges till de anhöriga runt personen med psykisk ohälsa, det behövs både stöd till den 
friske föräldern samt att utreda och möta barnens behov. Det är viktigt att de anhöriga 
fortlöpande inkluderas i den sjuka förälderns behandlingsprogram och rehabilitering. Ger 
samhället ett bra stöd så kan barn till föräldrar med psykisk ohälsa trots svåra förhållanden få 
en bra uppväxt och ett normalt liv.  

Ett stöd som idag erbjuds till familjer i denna målgrupp är familjeintervention. Tidigare 
forskning gjord av Pihkala, Sandlund & Cederström (2011) visar att Beardslees 
familjeintervention har positiva effekter för familjemedlemmarna. Den ökade kunskapen för 
barnen om föräldrarnas sjukdom bidrar till en öppnare kommunikation och en känsla av 
lättnad och minskad oro. Metoden bidrar även till en ömsesidig förståelse för svårigheterna i 
vardagen för familjer med psykisk ohälsa. 
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1.1.4	  Problemformulering	  
Det finns sammanfattningsvis en hel del forskat kring barns upplevelser av att växa upp med 
en förälder med psykisk ohälsa. Vad barnen känt, behövt, fått och saknat. Det finns både risk 
och skyddsfaktorer, dels hos barnen själva och dels i omgivningen kring barnet. Utifrån detta 
vill vi därför undersöka vad barn till föräldrar med psykisk ohälsa upplevt är anledningar till 
att det gått bra för dem i livet. Vi vill även undersöka om vuxenpsykiatrin har liknande 
upplevelser av vad barn till föräldrar med psykisk ohälsa behöver och efterfrågar.  

 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet är att undersöka upplevelser av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa, å ena 
sidan från den enskilda individens perspektiv och å andra sidan utifrån ett barnombud inom 
psykiatrin. 

Hur kan en individ uppleva att denne har påverkats av att växa upp med en förälder med 
psykisk ohälsa? 

Vilka risk- och skyddsfaktorer kan finnas med att växa upp med en förälder med psykisk 
ohälsa? 

Vilket stöd kan finnas att tillgå från socialtjänsten, psykiatrin och övriga samhällsfunktioner för denna 
målgrupp? 
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2.	  Bakgrund	  	  
	  

Vi inleder med att beskriva vår definition av psykisk ohälsa. Kapitlet fortsätter med en 
beskrivning av den kontext som skapar de yttre ramarna för skyddsnätet för barn som växer 
upp i Sverige, det vill säga de lagar som styr vad samhället, genom bl a socialtjänsten och 
hälsovården ska göra för att skydda barn och se till att de får växa upp under trygga 
förhållanden. Avsnittet avslutas med en bild av hur det ser ut i Sverige idag när det gäller barn 
som växer upp med en förälder med psykisk ohälsa utifrån rapporter som bl a Socialstyrelsen 
gett ut.  

2.1	  Definition	  av	  psykisk	  ohälsa	  
Definitionen av psykisk ohälsa varierar. Ses det juridiskt används begreppet Psykisk störning 
som infördes i och med den nuvarande tvångslagstiftningen.  I viss litteratur används 
begreppet psykiskt funktionshinder som kan uppfattas som mindre stigmatiserande.  
Vi har valt att använda begreppet psykisk ohälsa som kan ses som ett samlingsbegrepp för 
psykiatriska tillstånd som diagnostiserats. 
 
Det går att dela in psykisk ohälsa som diagnostiserats i två grupper: Den affektiva sjukdomen, 
till vilken till exempel bipolär sjukdom och depression räknas. Det är sjukdomstillstånd där 
känslorna antingen är för höga eller för låga för att anses passa in i vardagen. Om en person 
hamnar i en depression sjunker självkänslan och i många fall är känslorna så starka att de 
orsakar en bristande livsvilja. En person kan vara deprimerad på grund av en specifik 
händelse. I många fall tar sig dock personen ur detta tillstånd och blir som vanligt efter ett tag. 
I vissa fall går inte depressionen över och blir så kraftig och långvarig att den anses som 
sjuklig. Den andra gruppen är den psykotiska sjukdomen. Det kan handla om kortvariga 
psykoser och vanföreställningar. Det är vanligt att en person kan höra röster och tro sig vara 
med om saker som inte är verkliga. Sjukdomen kan bidra till att den sjuke blir inåtvänd och 
svår att nå. Att uppleva psykoser kan vara skrämmande för omgivningen (Fristorp & Kollarik, 
1999). En diagnos är färskvara och kan förändras och behöva revideras allt eftersom 
sjukdomsbilden förändras (Skerfving, 2005). 
 
 

2.2	  Lagstiftning	  som	  berör	  barn	  till	  föräldrar	  med	  psykisk	  ohälsa	  
Socialtjänsten har enligt 5 kap 1§ SoL ett allmänt ansvar för att skydda barn och se till att de 
får växa upp under goda och trygga förhållanden. De ska i samarbete med hemmen sörja för 
att barn och ungdomar har det skydd och stöd de behöver samt främja en allsidig och 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barnet, detta kan handla om att sätta in insatser för 
att barn och unga inte ska tvingas ta för stort ansvar vad gäller omsorg.  Socialnämnden ska 
också samverka med andra samhällsorgan i frågor som rör barn som far eller riskerar att fara 
illa. Enligt 14 kap 1§ SoL har myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn 
och ungdom, anmälnings- och uppgiftsskyldighet om de får kännedom om eller misstänker att 
ett barn far illa. Enligt 2§ HSL (1982:763) är hälso- och sjukvården skyldiga att 
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uppmärksamma behovet av information, råd och stöd till de barn som bor med en förälder 
som har psykisk ohälsa.  FN:s barnkonvention har vissa grundprinciper om barnets rättigheter, 
där tas i artikel 3 upp att barnets bästa ska komma i främsta rummet och att ett barn ska 
tillförsäkras skydd och omvårdnad. Artikel 12 anger att varje barn har rätt att uttrycka sin 
mening och att barnets åsikt ska uppmärksammas. Artikel 17 handlar om att barnet ska ha 
tillgång till information som främjar välfärd och hälsa. I artikel 24 betonas barnets rätt till 
jämlik hälsa. Samt i artikel 31 som handlar om barnets rätt till lek, vila och fritid. 
(Socialstyrelsen – Barn som anhöriga, 2013). 

 

2.3	  Socialstyrelsens-‐,	  statens	  folkhälsoinstituts-‐	  och	  projektrapporter	  inom	  
området	  
Regeringen har gett ett uppdrag om utvecklingsarbete för ändamålsenligt stöd till barn som 
anhöriga vilket ska pågå under 2011-2014. Det är ett samarbetsuppdrag mellan 
Socialstyrelsen, Statens Folkhälsoinstitut samt Sveriges Kommuner och Landsting och ska 
bland annat ge stöd och utveckla socialtjänstens insatser för barn, unga och familjer i dessa 
situationer. Här diskuteras exempelvis att det finns behov av ett bredare utbud av insatser för 
stöd, ett mer differentierat utbud efter behov hos barn, unga deras föräldrar samt till hela 
familjen (Socialstyrelsen, 2013). 

Det kan finnas positiva konsekvenser av att växa upp med en förälder som lider av psykisk 
ohälsa. Studier har visat att personer genom sin uppväxt upplevt att de känt sig mognare än 
sina jämnåriga och vuxit av det ansvar de fått ta så länge inte ansvaret blev för tungt.  
Forskning visar att negativa konsekvenser hos barn som vuxit upp med en förälder med 
psykisk ohälsa går att förebygga och att graden av konsekvenser beror på hur de olika 
riskfaktorerna har kunnat hanteras samt om det funnits kompenserande skyddsfaktorer kring 
barnet. En skyddsfaktor är att uppmärksamma och ge barnet stöd och detta stöd kan även ges 
genom stöd till föräldrarna. Det handlar dels om att skapa bra förutsättningar för barnet i 
situationen dels om att förebygga negativa konsekvenser på sikt. Barnet behöver känna 
trygghet exempelvis genom anknytning, struktur i vardagen, fungerande nätverk och skola 
(Socialstyrelsen, 2013). 
 
Enligt socialstyrelsens rapport (1999:11), bör barnets situation uppmärksammas i så tidigt 
skede som möjligt och därför uppmanas alla i dess närvaro att vara uppmärksamma. I 
rapporten beskrivs även att barn till föräldrar med psykisk ohälsa lär sig att stå ut med 
problem snarare än att lösa dem. De vill att familjen ska vara så normal som möjligt och en 
överlevnadsstrategi blir att blunda för problemen. Det är viktigt att hitta riskfaktorer i dessa 
barns situation då de är en riskgrupp för att själva drabbas av psykisk ohälsa. Riskfaktorer kan 
handla om brister i barnets omgivning eller brister hos barnet. Kan dessa risker identifieras 
kan förebyggande insatser göras som begränsar riskerna. Enligt rapporten är många av barnen 
med föräldrar som är i kontakt med psykiatrin är boende med den friska föräldern eller i 
familjehem. Via Socialtjänsten kan dessa barn få stödterapi och psykoterapi och om även den 
sjuke föräldern får samma stöd kan detta stärka föräldern i sitt föräldraskap. Ytterligare 
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åtgärder är att informera barnet om förälderns sjukdom och vilka konsekvenser den kan ge. 
Socialtjänsten kopplar sedan vidare informationen till skola/förskola och sjukvård.  
 
I Sverige används några metoder för att ge stöd till barn som anhöriga, det är exempelvis 
stödgruppsverksamheter. Metoderna är psykoedukativa och har fokus på skyddsfaktorer hos 
barn och är tänkta att förebygga att förälderns problem får negativa konsekvenser på sikt för 
barnen. Beardslees familjeintervention är en sådan, en annan är Föra barnen på tal vilken är en 
manualbaserad metod som behandlar barnens situation med föräldrar med psykisk ohälsa. 
Inom socialtjänsten ser stödåtgärderna olika ut i olika kommuner men generellt försöker 
socialtjänsten undvika omplacering av barnen och istället erbjuda familjerna stöd i olika 
former, kontaktperson, kontaktfamilj, familjeterapi, dagverksamhet för småbarnsfamiljer, 
jourfamiljehem eller ekonomisk hjälp till psykiatrisk behandling (Barnombud, personlig 
kommunikation, 13 februari 2015). 

 
I socialstyrelsens rapport (1999:11) framkommer brister i kommunikationen och samarbetet 
mellan vuxenpsykiatri och socialtjänst.  Den visar att personalen vid vuxenpsykiatrin enbart är 
fokuserade på patienten och sällan undersöker övrig familjs livssituation. Personalens 
förklaring är att det inte är deras skyldighet, att det inte finns tid eller resurser för detta samt 
att de inte har kunskap kring hur barn ska hanteras då de arbetar med vuxna. Personalen i 
rapporten var medvetna om sin anmälningsskyldighet men ansåg samtidigt att en eventuell 
anmälan skulle inkräkta på deras relation med patienten samt störa psykiatribehandlingen och 
lade detta ansvar främst på socialtjänsten. 

Barnen upplever enligt rapporten att samhället svikit dem då kontakt med myndigheter varit 
begränsade. De upplever även att varken de själva eller deras situation blivit tagen på allvar 
av psykiatrin. Många saknade socialt kontaktnät och vuxna som kunde möta deras oro och 
frågor kring förälderns ohälsa. Intervention bidrar till ökad kunskap för barnen om 
föräldrarnas sjukdom vilket underlättar en öppnare kommunikation och en känsla av lättnad 
och minskad oro. 

3.	  Metod	  

Studien är baserad på kvalitativ metod där fokus legat på risk och skyddsfaktorer samt vilket 
stöd samhället gett eller borde ha gett till barn som vuxit upp med en förälder med psykisk 
ohälsa. Kvalitativ forskning är inriktad på ord och tolkningar där forskaren vill skapa en 
förståelse av den sociala verkligheten grundat på hur människorna i en viss miljö tolkar sin 
verklighet. Det handlar om att skapa förståelse för beteenden, värderingar och åsikter i den 
kontext där undersökningen genomförs (Bryman, 2011).  

Vår studie består av semistrukturerade intervjuer som genomfördes individuellt. Detta för att 
få fram kvalitativa data utifrån respondenternas utförliga svar. Vi har valt att använda oss av 
narrativ analys där forskaren fokuserar mer på hur saker och ting uttrycks än vad som sägs 
och där det är viktigt att ha i åtanke att respondentens berättelse påverkas av personliga 
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erfarenheter, sociala förhållanden, historia, kultur och samhällsförhållanden (Rokenes & 
Hanssen, 2007).  

Vi har använt oss av narrativ analys som metod vilken vi ansåg passande för vår studie då den 
innebär att ha fokus på de kopplingar som finns mellan en människas beskrivning av sitt 
förflutna, sin nuvarande situation och sin framtid. Det är viktigt vara medveten om att 
forskaren själv är medskapare till och påverkas hur berättelsen formas. I den kvalitativa 
intervjusituationen har forskaren tolkningsföreträde, forskaren är en del av processen och 
påverkar med sin närvaro och sina förväntningar hur händelsen ska berättas (Bryman, 2011).  

Vi genomförde en litteratursökning, i bibliotek och databaser för att hitta relevant litteratur 
och forskning inom vårt område. De databaser vi använde var Web of science, SocIndex och 
Swepub. De sökord vi använde oss av var exempelvis; Children of parents with mental 
illness, prevention, intervention, narrative analysis, salutogenic factors. Vi sökte även 
information och statistik från socialstyrelsen. 

 

3.1	  Förförståelse	  
Vi har båda utbildat oss tidigare, en har en grundskollärarexamen i Svenska och SO och den 
andra en fil mag i sociologi med inriktning mot arbetsvetenskap och personaladministration. 
Utöver detta är vi på god väg att bli färdiga socionomer. Under tiden som yrkesverksamma 
inom den gren vi har akademiskutbildning för har vi mött högpresterande, socialt kompetenta 
och empatiska personer. Personer som när vi kommit dem närmare inpå livet berättat om en 
uppväxt i skuggan av en förälder med psykisk ohälsa. Detta har lett till samtal kring vad som 
gör det möjligt att klara av en sådan uppväxt och ändå utvecklas normalt. Det har gett oss 
tankar kring risk- och skyddsfaktorer som kan ha påverkat just de personerna. Det gjorde oss 
intresserade av att intervjua fler personer i målgruppen för att se om det vi uppfattat tidigare 
stämmer överens med tidigare forskning och andra personers upplevelser av att växa upp 
under liknande förhållanden.  

Inledningsvis tänkte vi intervjua personer som vuxit upp med en förälder med psykisk ohälsa 
kring vilket stöd de fått och önskat för att sedan studera en familjeinterventions modell och 
jämföra om denna uppfyllde och innehöll det som dessa personer efterfrågade. Vi tänkte 
sedan om lite och avgränsade istället ämnet till att undersöka vilka upplevelse personer kan ha 
av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa och vilken syn professionella som arbetar 
med dessa personer kan ha på hur barn upplever det och vilka insatser som kan vara bra för 
målgruppen. Vi formulerade sedan vårt syfte och våra frågeställningar utifrån detta.  
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3.2	  Urval	  
Vi kontaktade personal inom närpsykiatrin för att få deras bild av det stöd personer i denna 
målgrupp får och efterfrågar samt få information kring hur de idag arbetar med 
familjeintervention. Vi blev hänvisade till att intervjua en person som arbetar som barnombud 
för att möta barn som finns inom vuxenpsykiatrins arbetsfält. 

Vi har intervjuat 4 personer över 25 år kring deras upplevelser av att ha vuxit upp med en 
förälder med psykisk ohälsa. Vi har valt att avgränsa oss på detta sätt för att psykisk ohälsa 
många gånger visar sig i 18-20 års åldern. Genom att välja personer som passerat den åldern 
med några år minskar sannolikheten för att de ska drabbas av psykisk ohälsa och det är den 
målgruppen, dvs de som klarat sig bra, som vi vill studera. Vi har även valt respondenter som 
trots sin uppväxt med en förälder med psykisk ohälsa har utbildat sig, bildat familj och är 
förvärvsarbetande, dvs kan ses som att det gått bra för dem i livet. 

För att hitta personer som vuxit upp med en förälder med psykisk ohälsa så sökte vi på sociala 
medier efter respondenter, vi lade ut en förfrågan om personer över 25 år som vuxit upp med 
en förälder med psykisk ohälsa. Genom egna kontakter rekommenderades vi också 
intervjupersoner som vi sedan kontaktade med förfrågan om de kunde tänka sig att delta i vår 
studie. Det betyder att vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval det vill säga att forskaren 
använder sig av personer som för närvarande finns tillgängliga. Denna urvalsmetod kan 
användas då personerna som forskaren vill studera är svåra att komma i kontakt med 
(Bryman, 2011). 

Vi har valt att intervjua vuxna barn till föräldrar som haft kontakt med och vårdats inom 
psykiatrin oavsett diagnos. Då målgruppen är personer över 18 år behövs inte förälderns 
medgivande vilket underlättar kontakten med målgruppen.  

 

3.2.1	  Våra	  respondenter	  
Vi träffade och intervjuade en person som arbetar som barnombud inom närpsykiatrin. Hon 
har utbildat sig inom och har lång erfarenhet av att möta och arbeta med människor med 
psykisk ohälsa och deras barn. Hon har även hållit i utbildningar för andra professionella 
kring arbetet med familjeintervention.	  

De fyra respondenter vi intervjuat kring deras upplevelser av att växa upp med en förälder 
med psykisk ohälsa är samtliga kvinnor mellan 25 och 42 år. Alla fyra har arbete, 
universitetsutbildning och egna familjer. Samtliga har valt att arbeta med människor i utsatta 
situationer så som vård, socialtjänst och specialundervisning i skolan. Två av våra 
respondenter har vuxit upp med båda sina föräldrar dessa har syskon och är äldst i 
syskonskaran. Föräldrarna har dock skiljt sig när barnen blivit äldre så den andra föräldern är 
inte delaktig i föräldern med psykisk ohälsa idag. Två av respondenterna har vuxit upp med 
sin mamma och har inga syskon. Samtliga respondenter har haft ett nätverk bestående av mor 
och farföräldrar och andra släktingar i sin närmiljö åtminstone under delar av sin uppväxt. 
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Hos två av respondenterna finns psykisk ohälsa hos andra släktingar i den sjuke förälderns 
familj. Missbruk finns i de två andra respondenternas närmaste nätverk. En av respondenterna 
har till skillnad från de tre andra inte sin förälder med psykisk ohälsa kvar i livet längre.  

3.3	  Intervjuer	  
Inför intervjuerna fick respondenterna ett missivbrev (se bilaga 2) där information om vårt 
syfte tydligt framgick. Innan intervjun genomfördes informerade vi även om de 
forskningsetiska principerna och att de hade möjlighet att välja att avbryta intervjun om de 
önskade. Ingen avbröt intervjun. 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju med öppna frågor och stödord 
(uppföljningsfrågor) som presenteras i en intervjuguide (se bilaga 3) och används som stöd 
under intervjun. Denna typ av intervju använde vi även med den professionella inom 
närpsykiatrin (se bilaga 1). Att använda sig av en semistrukturerad intervjuform gör intervjun 
mer flexibel och ger oss möjlighet att ändra ordning på frågorna vilket medför att vi kan 
anpassa oss efter vad som kan tänkas komma upp i intervjun och underlättar för respondenten 
att prata fritt (Bryman, 2011). Intervjun med den professionella genomfördes på dennes 
kontor på närpsykiatrin och stämningen upplevde vi som lugn och avslappnad. Vi förde båda 
anteckningar under intervjuns gång.  

Intervjuguiden till våra fyra respondenter bestod av 20 frågor med uppföljningsfrågor utifrån 
vårt syfte och våra frågeställningar. Intervjuerna spelades in och vi förde även anteckningar. 
Respondenterna fick välja var intervjun skulle genomföras då vi önskade skapa en så lugn och 
trygg miljö som möjligt. Alla respondenter svarade utförligt på våra frågor och beroende på 
vilket svar de gav styrdes de olika intervjuerna efter respondenten och olika följdfrågor 
uppstod således. Vi upplever att alla intervjusituationer präglades av ett öppet och tillåtande 
klimat samt att respondenterna fritt kunde uttrycka sig och berätta om sina upplevelser. Vi har 
fått utförliga och detaljrika svar på våra frågor. Vi är dock medvetna om att vi, utan att ha för 
avsikt, kan ha påverkat eller uppmuntrat respondenternas svar i någon riktning.  

Vi delade upp arbetet med intervjuerna på så vis att vi båda deltog i intervjun med den 
professionella, antecknade, diskuterade och sammanfattade sedan det som framkommit. Vad 
gäller de fyra respondenterna så hade vi var och en ansvar för att genomföra, lyssna igenom 
och även transkribera två intervjuer var. Sedan läste vi igenom alla intervjuer och diskuterade 
dem tillsammans.  

3.4	  Analysens	  upplägg	  och	  metod	  	  
Vi har valt att använda oss av narrativ analys då vi har för avsikt att analysera människors 
egna berättelser om sin uppväxt. Narrativ analys innebär att ha fokus på de kopplingar som 
finns mellan en människas beskrivning av sitt förflutna, sin nuvarande situation och sin 
framtid. Därför fokuserar forskaren mer på hur människan skapar mening i det som hände, 
människans subjektiva perspektiv på en händelse, hur hen upplever sin egen roll i händelsen 
och vilka berättelser hen skapar (Bryman, 2011).  
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Det finns olika varianter av narrativ analys och vi har valt att rikta in oss på att genomföra en 
tematisk narrativ analys som riktar in sig på innehållet i berättelsen. Det betyder att vi letat 
efter gemensamma teman i de olika berättelserna för att därefter kunna sammanställa vårt 
resultat. Temana kan handla om hur respondenterna har upplevt en specifik situation eller 
händelse och forskaren kan belysa de variationer inom temat som finns mellan de olika 
respondenternas berättelser (Fejes & Thornberg, 2009). 

Vi gick till väga så att vi lyssnade igenom intervjuerna upprepade gånger och skrev i samband 
med transkriberingen ner de tankar och idéer vi fick under tiden. För att kunna fördjupa oss i 
materialet så läste vi sedan igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger och 
påbörjade sedan en sortering och kodning av materialet. De data som var relevant utifrån vårt 
syfte och frågeställningar kodades och sorterades ut. Efter att vi behandlat varje enskild 
intervju var nästa steg att kombinera data från de olika intervjuerna och jämföra för att hitta 
gemensamma nämnare och söka efter teman som kunde ge mer övergripande förklaringar. De 
teman som så småningom växte fram var exempelvis; ”Att bli bekräftad”, ”önskan om att 
föräldern får stöd och hjälp, ”närvaron av en trygg vuxen”, ”självkänsla”, ”att ha en roll” samt 
temat ”skuld, skam, sorg och ilska”. 

Vi har haft som mål att utifrån vårt syfte med studien i analysen få fram intervjupersonernas 
egna upplevelser såsom de beskriver dem. Vi ville också jämföra det respondenterna 
beskriver att de upplevt att de önskat från psykiatrin mot hur de som arbetar inom psykiatrin 
upplever att de möter i sitt arbete med barn som anhöriga. Detta gjordes genom att jämföra 
svaren på frågan ”vad hade du önskat för stöd av psykiatrin”,  mot vad de som arbetar inom 
psykiatrin hör uttryckas i mötet med personer inom målgruppen. 

Varje intervju analyserades utifrån varje person samt även utifrån hur deras berättelse 
relaterade till de gemensamma teman som vuxit fram. I det sista steget av analysen så valdes 
citat ut från det transkriberade materialet som kunde belysa de olika temana. Därefter fortsatte 
analysarbetet med att materialet analyserades och jämfördes med tidigare forskning och 
litteratur i syfte att hitta kopplingar. Vidare tolkades och diskuterades materialet även utifrån 
våra valda teorier.  

Resultaten av intervjuerna diskuterades även i förhållande till tidigare forskning inom området 
och slutligen i förhållande till våra egna tankar kring detta. 

3.5	  Etiska	  överväganden	  	  

Vi har tagit hänsyn till och utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 
informationskravet samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet.  

Informationskravet och samtyckeskravet beaktades genom att vi informerade både skriftligt i 
ett missivbrev och muntligt om syftet med studien. Muntlig information skedde dels vid 
förfrågan om deltagande samt innan intervjun startades. Vi var tydliga med att informera om 
att deltagande är helt frivilligt och att respondenten närsomhelst kan avbryta intervjun och 
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därmed sitt deltagande i studien.  Respondenterna fick även information om att de själva 
kunde välja om det var någon fråga som de inte ville svara på och att det var helt ok att säga 
nej. Samtliga respondenter har fått ge sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. 
Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet möttes genom att vi försäkrade att 
respondenterna var anonyma, att all data avkodades och behandlades konfidentiellt samt att 
ingen utomstående kunde ta reda på vem som deltagit i studien. Igenkänningsrisken är liten då 
det är en stor grupp personer som tillhör målgruppen. De enda som har tillgång till 
intervjumaterialet är författarna av uppsatsen. De inspelade klippen kommer att raderas efter 
uppsatsen färdigställts och materialet kommer endast användas för forskningsändamål. 

	  

3.6	  Reliabilitet,	  validitet	  och	  generaliserbarhet	  

För att skapa trovärdighet för forskning inom kvalitativ samhällsvetenskap så måste den vara 
transparent (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har försökt skapa detta genom att tydligt visa vår 
tanke bakom studien, hur forskningsprocessen har gått till samt anledningen till vårt val av 
metod. Vi har även försökt att återge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som 
uttryckts vid intervjuerna. Dessa har vi försökt att i stor utsträckning återge i citatform för att 
minska vår direkta tolkning av det som berättats. Det bidrar även till en högre grad av 
transparens när citat direkt från intervjun redovisas.  

Vi har försökt förhålla oss till de kriterier som Bryman (2011) beskriver för att skapa 
trovärdighet exempelvis genom att under intervjun sammanfatta det som berättats under varje 
fråga för att få bekräftelse från respondenten på att informationen uppfattats på rätt sätt av oss.  
Vi har även haft möjlighet att kontakta respondenterna igen om vi skulle uppleva att 
någonting var oklart eller om vi skulle ha upplevt tveksamheter om meningen med det som 
beskrivits. Vi har sedan gjort vår tolkning av det respondenterna beskrivit och kopplat det mot 
tidigare forskning och teorier. 

För att uppnå god validitet har vi har haft fokus på att skapa en väl utformad intervjuguide så 
att frågorna täcker upp de områden som vi haft som avsikt att undersöka. Vi har försökt att 
formulera frågorna på ett sätt så att det är lätt att förstå vad vi avser med frågan och så att vi 
båda kunnat förklara syftet med frågan på samma sätt om så krävts. Följdfrågorna som 
kommit under intervjuerna har varierat beroende på respondentens svar och sätt att beskriva 
sin verklighet. Några av respondenterna har behövt fler frågor för att kunna sätta ord på sina 
upplevelser eller tankar kring sin uppväxt. Vi hade även tillgång till någon fler person att 
intervjua om det skulle visa sig behövas.  

Enligt Bryman (2011) så kan en forsknings trovärdighet hänga samman med möjligheterna till 
generalisering. I kvalitativ forskning där ett fåtal personer intervjuas kan dessa inte anses 
representativa för en population, här ska resultaten istället generaliseras till teori och det är 
kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som formuleras som avgör generaliserbarheten. 
Bryman (2011) skriver även att kvalitativa forskare kan göra ”måttliga” generaliseringar i 
form av en uppsättning identifierbara drag hos dem man studerar. Dessa drag kan sedan 
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jämföras med resultat som andra forskare fått fram då de studerat jämförbara grupper. Dessa 
generaliseringar är dock väldigt beroende av forskaren. 

Eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie med relativt få respondenter så kan vi inte 
generalisera vårt resultat till en större population av barn som vuxit upp med föräldrar med 
psykisk ohälsa. Vi hävdar dock att detta är rätt urvalstyp för vår typ av studie eftersom de 
resultat vi kommer fram till sedan kan användas för fortsatt forskning samt kopplas till annan 
tidigare forskning inom detta område.  

Vi har dessutom enbart intervjuat kvinnor vilket medför att det är svårt att generalisera 
resultaten till barn i allmänhet i denna grupp, då män saknas i undersökningen. Vi kan dock se 
att det i våra respondenters tankar och berättelser finns flera likheter med tidigare forskning 
som gjorts oberoende av varandra, i olika länder och vid olika tidpunkter. 

 

3.7	  Ansvarsfördelning	  
Vår fördelning av ansvaret för uppsatsen har under hela arbetets gång varit jämbördig mellan 
oss. Vi var båda väldigt intresserade av ämnet och hade tidigare erfarenhet och kunskap kring 
området. Vi formulerade studiens syfte och frågeställningar gemensamt och sökte båda på 
varsitt håll efter tidigare forskning och litteratur. Vi delade upp beskrivningar av tidigare 
forskning och valda teorier och skrev en del var. Insamlingen av det empiriska materialet 
delades upp på så vis att vi ansvarade för två intervjuer var, vilka vi sedan lyssnade igenom 
och transkriberade. Vi satt sedan tillsammans och bearbetade, diskuterade och reflekterade 
över materialet. All övrig text såsom metod, resultatanalys, resultatreflektion och diskussion 
har vi genomfört tillsammans.  

4.	  Teoretisk	  referensram	  	  

Detta kapitel är uppsatsens teoriavsnitt där vi valt att beskriva Bronfenbrenners ekologiska 
utvecklingsmodell, Antonovskys förklaringsmodell KASAM, Resilience samt Coping. Nedan 
följer en genomgång av de teoretiska ansatserna för vår uppsats. Valet av teorier kommer av 
att barn som växer upp är del i ett familjesystem. När det handlar om barn som växer upp med 
en förälder med psykisk ohälsa är det i ett system där det finns risk för svaga länkar på grund 
av ohälsan. Det kan bli svårt i olika sammanhang när det närmaste familjesystemet har en 
vuxen med psykisk ohälsa som är ansvarig för kontakter med övriga system som finns i 
Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell. Vi ville också använda oss av en teori som 
kan beskriva de skyddsfaktorer som hjälper barn som lever under svåra förhållanden till en 
positiv utveckling trots allt. Då kändes Antonovskys förklaringsmodell KASAM som ett 
naturligt val, då den kan bidra till förståelse för vad det är som gör att individer klarar sig utan 
allvarliga konsekvenser av de svårigheter de gått igenom i livet. Vi kom även i kontakt med 
begrepp som maskrosbarn, superbarn under vår kartläggning av forskningsområdet vilket 
gjorde att vi ville använda en teori som kan beskriva de egenskaper som kan finnas och som 
bidrar till att vissa personer klarar motgångar bättre än andra. Vi valde att använda oss av 
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coping och resiliens för att kunna förklara hur barn som lever under mindre goda förhållanden 
lär sig att bedöma situationen och göra sin verklighet begriplig.  

 

4.1	  Bronfenbrenners	  ekologiska	  utvecklingsmodell	  	  
Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell pekar på att det är samspelet med miljön kring 
barnet som påverkar barnet och dess utveckling. Han menar att det är många olika miljöer 
som barnet ingår i samtidigt och som påverkar dem. Därför kan man inte begränsa sig till att 
studera barnets utveckling i en lösryckt situation, utan man måste se barnet i ett större 
sammanhang. Bronfenbrenner framhåller att barnets utveckling på alla plan såsom psykiskt, 
socialt och känslomässigt, påverkas av hur barnet och dess omvärld kan samspela med 
varandra och poängterar interaktionen mellan person och miljö. En bra utvecklingsmiljö är en 
miljö där barnen kan delta i gemensamma aktiviteter tillsammans med vuxna som de känner 
förtroende för och har en relation till (Evenshaug & Hallén, 2001). 
 
Bronfenbrenner delar upp de olika miljöerna som påverkar barnen, och som är beroende av 
varandra, på olika nivåer i sin utvecklingsmodell. Mikronivån är längst in och är den miljön 
som den enskilde individen direkt ingår i och finns i deras närmiljö. Det är främst familjen, 
skolan och kompisar och dessa utgör ett nätverk av relationer som barnet är delaktigt i. 
Mesonivån omfattar relationerna och kontakterna mellan olika mikrosystem som t ex hem och 
skola. Det innebär att det som sker i familjen påverkar skolan och vice versa. Exosystemet 
påverkar barnet trots att det inte direkt är inblandat men det berör personer i barnets 
omgivning och är främst olika lokala samhällskonstellationer i närmiljön. Ett exempel på en 
relation i exosytemet är arbetssituationen för föräldern. Detta påverkar förhållandet i familjen 
och med dess närmiljö som t ex förskola, skola och fritids. Den sista och yttersta nivån är 
makrosystemet. På denna nivå är det främst under vilka samhälleliga omständigheter barnet 
lever under. Familjepolitik, Vård- och omsorgs politik samt den ekonomiska politiken som 
förs centralt är exempel som ingår i makrosystemet (Evenshaug & Hallén, 2001). 
 

4.2	  KASAM	  
Antonovskys KASAM är en förklaringsmodell som kan bidra till förståelse av vad det är som 
gör att barn som växer upp under svåra förhållanden klarar sig utan allvarligare konsekvenser.  
Kasam utgår från hälsofrämjande och sjukdomsframkallande processer. Känslan av 
sammanhang beror på tre komponenter: Känslan av meningsfullhet, känslan av begriplighet 
och känslan av hanterbarhet. En individ som förstår det sammanhang hon befinner sig i som 
kan påverka sin situation och kan finna en mening i det som händer har möjlighet att 
utvecklas positivt. För att kunna hantera situationen behöver barnet hjälp med att förstå vad 
som händer med den sjuke föräldern. Att få hjälp av en person som barnet litar på är viktigt 
och därför spelar det sociala skyddsnätet kring barnet roll. För att inte behöva få skuldkänslor 
och tro att det är något barnet gjort som lett till att föräldern blivit sjuk, så behöver barnet 
förstå varför föräldern beter sig som han eller hon gör (Skerfving, 2005). 
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4.3	  Resilience	  
Resilience handlar om ett barns motståndskraft där grunden till denna ligger både i barnets 
egna egenskaper samt i barnets omgivning. Resilience är sammankopplat med risk och är en 
slags inneboende motståndskraft vilket hjälper barnet att stå emot psykiska påfrestningar och 
kunna återhämta sig. Resilience är inte statisk utan kan variera över tid och efter situation. Om 
barnet växer upp i en god miljö eller har goda relationer med sin förälder kan denna 
motståndskraft läras in och utvecklas. Även barnets känslomässiga bakgrund påverkar hur 
resilience utvecklas (Skerfving, 2005).  
 
Enligt Goldstein & Brooks (2005) anses resilience vara en kombination av faktorer inom 
barnet och miljön men det finns även andra skyddsfaktorer som kan minska sårbarheten hos 
ett barn. Andra skyddsfaktorer kan vara förmågan till anpassning, självkontroll, förmåga att 
anpassa sig till miljön samt närvaron av trygga vuxna i barnets liv. Dessa skyddsfaktorer kan 
minska risken för negativa konsekvenser på sikt.  
Begreppet resilience skiljer sig från copingbegreppet. För att bemästra något behöver 
personen inte nödvändigtvis vara utsatt för risk, vilket resilience däremot är sammankopplat 
med. Resilience handlar om barnets förmåga att stå emot psykiska påfrestningar som grundar 
sig både på ärftliga faktorer och på omgivningens påverkan. Det är denna som avgör på vilket 
sätt ett barn skyddar sig och minskar sin ångest inför stressfyllda situationer i livet. 
 

4.4	  Coping	  
Begreppet coping handlar om ett barns förmåga att klara olika påfrestningar och stressande 
situationer i livet. Coping forskningen handlar till skillnad från resilience forskningen mer om 
barnets beteende i stressade situationer. Här bortser man från andra skyddande faktorer i 
miljön eller egenskaper hos barnet. Barnet kan antingen använda sig av en känslomässig 
strategi då barnet försöker anpassa sig och reglera sina känslor till den svåra situationen eller 
så kan barnet istället använda sig av en problemfokuserad strategi där barnet försöker ändra 
eller lösa den yttre situationen. Förutsättningen för god coping är att kunna göra en rimlig 
bedömning av situationen, göra den begriplig. Vilken coping förmåga ett barn har kan delvis 
bero på den bakgrund barnet har med sig vad gäller självförtroende och god självbild men 
även intelligens, öppen kommunikation och förtroendefull relation med föräldrarna är av 
betydelse för att barnet ska kunna skaffa sig tillräcklig kunskap för att bedöma situationen. 
Här kan det spela in om barnet även haft en frisk förälder under sin uppväxt som kunnat väga 
upp den andra föräldern och stötta upp och hjälpa till att bygga upp barnets självkänsla, då 
klarar sig barnet bättre. Coping baserar sig med andra ord på lärande och god coping kan 
förebygga framtida problem (Skerfving 2005). 
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5.	  Resultat	  och	  analys	  
Först redovisas en sammanfattning av intervjun med barnombud inom närpsykiatrin. 
Redovisningen av intervjuerna med de respondenter som vuxit upp med en förälder med 
psykisk ohälsa sker löpande i form av sammanfattningar av respondenternas berättelser samt 
vissa citat som vi valt ut. Respondenterna har numrerats för att de ska vara konfidentiella men 
det ska ändå finnas en möjlighet att skilja respondenterna åt. Vi tolkar och diskuterar även 
resultatet utifrån våra valda teorier. 
 

5.1	  Den	  professionellas	  perspektiv	  
Vi träffade en som arbetar som barnombud inom närpsykiatrin. Denne berättar att det var efter 
2006 som det började komma ett barntänk inom vuxenpsykiatrin, innan det har inte barnen 
uppmärksammats. Idag frågar de alltid om det finns barn i familjen och familjeintervention 
erbjuds alltid. Det är fler kvinnor som söker sig till psykiatrin och i alla interventioner som 
barnombudet haft är det mamman som varit den sjuke föräldern. Barnombudet berättar att det 
krävs mycket motivationsarbete för att få föräldrarna med på att arbeta med hela familjen då 
föräldrarna oftast inte vill blanda in barnen i behandlingen med motiveringen att de nog vet 
tillräckligt mycket om förälderns sjukdom. För att få en begriplighet av sin situation så 
behöver barnen kunskap om förälderns sjukdom, de behöver också se sin roll i familjen för att 
skapa meningsfullhet. Att lyckas motivera föräldern till intervention är en av nycklarna för att 
KASAM ska öka för barnen. 

Barnombuden träffar föräldrarna först och sedan pratar de med barnen om förälderns 
sjukdom. Exempel på frågor de ställer är: Hur går det i skolan, kan barnen ta hem kompisar, 
kan de sova borta, kan kompisarna sova över, har de någon vuxen att prata med, hur ser det ut 
med hemsysslor, vad har barnet sett och upplevt, hur har barnet agerat, hur har barnet 
känslomässigt reagerat, vad beror förälderns problem på, finns suicidtankar. Frågorna som 
ställs visar på i vilka nivåer hos Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell där ohälsan 
får betydelse för barnet. Det skapar en öppenhet och möjlighet att reflektera och få en 
förståelse för hur ohälsan faktiskt påverkar barnet. Det ger barnet möjlighet att påverka sin 
situation och känna att barnet har kontroll på läget. Det kan även bekräfta barnets känsla av att 
ha förmågan att göra bedömningar av förälderns ohälsa vilket visar på den copingförmåga 
barnet besitter. Att bekräfta barnets känslor och upplevelser är viktigt för att skapa KASAM . 
Frågorna visar på barnets förmåga att anpassa sig till miljön samt att upptäcka vilka trygga 
vuxna som finns i barnets närvaro som kan visa på vilken resiliens barnet kan ha. Det är en 
inneboende motståndskraft som hjälper barnet att klara av de psykiska påfrestningar som det 
utsätts för och kunna återhämta sig.  

Barnombudet repeterar skyddande faktorer med barnen. Syftet är att våga öppna upp och 
berätta om sjukdomen och vilket stöd som föräldern har för att barnet ska kunna släppa 
ansvaret för den sjuke föräldern. Många gånger vill barnen se var mamma och pappa får hjälp. 
Syftet är att öppna upp kommunikationen i familjen vilket kan öka barnets förmåga till 
coping. När kommunikationen ökar så ökar möjligheten till begriplighet och känslan av 
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hanterbarhet, det kan även öka känslan av meningsfullhet då barnet blir öppet delaktig i 
förälderns behandling. 

Barnombudets erfarenhet är att barnen tycker att det är bra att någon frågar dem. Föräldrarna 
kan vara oroliga för sina barn, men de är samtidigt rädda för socialen och att det ska bli en 
anmälan. Barnen blir ofta lugna av att veta att föräldern får hjälp av någon annan och att det 
inte är barnets fel att föräldern är sjuk. 

Samverkan mellan barn och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och vuxenpsykiatrin har enligt 
barnombudet varit tätare i början när barntänket aktualiserades och de genomförde 
utredningar och de deltog i utbildningar tillsammans. Ju mer tid som förflutit desto mindre 
samverkan. Det finns eldsjälar som jobbar för barnperspektivet och när de byter arbetsplats 
eller arbetsuppgifter så faller delar av det arbete som bedrivits i träda.  

	  

5.2	  Intervjuer	  med	  vuxna	  barn	  till	  föräldrar	  med	  psykisk	  ohälsa	  	  
Här redogör vi för våra respondenter som är barn till föräldrar med psykisk ohälsa. 
Respondenternas berättelser var individuella och olika men vi kunde även finna vissa 
gemensamma teman som band ihop de olika intervjuerna. Dessa var exempelvis; ”Påverkan” 
”Närvaron av en trygg vuxen”, ”Att ha en roll”, ”Rädsla för ärftlighet”, ”Att bli bekräftad”, 
Skuld, skam, sorg och ilska”, ”Självkänsla” samt ”Önskan om att föräldern får stöd och 
hjälp”.  Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell pekar på att det är samspelet med 
miljön kring barnet som påverkar barnet och dess utveckling.  Vidare behöver barnets 
utveckling följas på alla plan, både psykiskt, fysiskt och socialt, för alla dessa påverkas av hur 
barnet och dess omvärld kan samspela med varandra. Våra respondenter har alla påverkats av 
den miljö som funnits i deras micronivå, men också av samspelet mellan micronivån och 
mesonivån som i första hand för dem handlat om skolan och socialtjänsten och i deras 
exonivå vuxenpsykiatrin. De har även påverkats av makrosystemet, där de samhälleliga 
omständigheterna som de växte upp under inte hade tanken på att det fanns barn som behövde 
stöd från samhället när föräldrarna vårdades inom vuxenpsykiatrin.  

 

5.2.1	  Påverkan	  
Samtliga respondenter kan ha en resilience då de haft förmågan att stå emot de psykiska 
påfrestningar som grundar sig både på ärftliga faktorer och på omgivningens påverkan. 
Respondenterna har haft olika strategier för att skydda sig och minska sin ångest i stressfyllda 
situationer i livet. 

Respondent 1 beskriver att hon har svårt med relationer och närkontakt. Hon har svårt att visa 
känslor och har sömnsvårigheter. Hon beskriver att hon har svårt att förhålla sig neutral till 
personer som påminner om hennes mamma. Hon har reagerat med och känt mycket ilska 
under sin uppväxt och hon har än idag svårt för att gråta då hon ser det som ett tecken på 
svaghet och sätter istället upp en fasad. 
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Respondent 2 beskriver att hon lider av kronisk depression, hon får lätt dåligt samvete över 
saker och ting och ställer höga krav på sig själv. Har prestationsångest och känner en sorg 
över sin uppväxt att ha varit tvungen att växa upp så snabbt. Hon är van att klara sig själv. I 
sina relationer har hon lätt att anpassa sig på bekostnad av sig själv. 

Respondent 3 har svårt med relationer och har depressioner. Hon anpassar sig för mycket 
nästan så hon glömmer bort vem hon är och håller en fasad på grund av en rädsla att någon 
ska tro att hon är knäpp. Hon tränar sig i att veta vem hon är eftersom hon har varit 
medberoende till sin friska förälder. Hon har svårt för att visa känslor och är van att klara sig 
själv.  

Respondent 4 beskriver att hon är väldigt anpassningsbar och flexibel. Hon är väldigt 
ansvarstagande och så snäll att hon nästan smälter in. Efter att ha sett sin mamma och andra 
patienter hårt medicinerade på sluten psykiatrisk avdelning, så vågar hon idag inte ens ta en 
alvedon av rädsla att påverkas av mediciner.  

	  

5.2.2	  Närvaron	  av	  en	  trygg	  vuxen	  
Alla fyra respondenter betonade vikten av att det fanns en vuxen som såg dem, fanns där och 
stöttade. I Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell beskrivs en bra utvecklingsmiljö 
som en miljö där barnen kan delta i gemensamma aktiviteter tillsammans med vuxna de 
känner förtroende för och har en relation till. Förutsättning för en god coping förmåga är att 
barnet har en öppen kommunikation och förtroendefull relation med sina föräldrar. För att 
kunna skapa KASAM är det viktigt att barnet får hjälp med att förstå vad som händer med den 
sjuke föräldern och därför spelar det sociala skyddsnätet kring barnet roll. 

Alla respondenter har bott med sin förälder med psykisk ohälsa. De som haft ett skydd genom 
andra i nätverket, exempelvis mor och farföräldrar har inte fått hjälp av samhället. De som 
behövt hjälp från samhället för att inget annat funnits har själva haft drivkraften att be om 
hjälp.  

När det gäller vardagen i familjen under uppväxten, deras sociala liv och vilket stöd de har 
fått och önskat under sin uppväxt beskriver respondenterna det på följande sätt: 

Respondent 1 blev omhändertagen av socialtjänsten på eget beteende då hon använde droger 
och var i olämplig miljö. Därigenom vände det för henne och hon fick det stöd och den hjälp 
hon behövde. Via socialtjänsten fick hon två kontaktpersoner som blev väldigt betydelsefulla 
för henne, de hjälpte henne skaffa praktik som senare ledde till anställning.  

Respondent 2 försökte berätta för vuxna i skolan att hennes mamma mådde dåligt men fick 
inget gehör. Hennes mamma kunde dölja sin sjukdom för utomstående och respondenten var 
en välanpassad och lugn tjej som blev osynlig. Hon levde med en ständig ångest och rädsla 
för att hennes mamma skulle lyckas ta livet av sig. Hon var orolig att hon skulle bli den som 
hittade henne död. Kuratorn var den första som trodde på henne och gjorde en anmälan till 
socialtjänsten. När hon blev jourhemsplacerad fick hon ett bra stöd av jourhemsmamman. 
Efter att hon familjehemsplacerades fick hon vänner och möjlighet till fritidsaktiviteter.  
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För respondent 3 har hennes mormor varit viktig, hon har alltid funnits där för henne och de 
har gjort många saker tillsammans även om mormor också skuldbelagt och påpekat att den 
sjuke föräldern inte kan rå för att han är sjuk och att övriga familjen måste ta hänsyn. Hon ser 
även sin mamma och syskon som viktiga personer för henne.  

Respondent 4 har under delar av sin uppväxt bott med sina mor- och farföräldrar. Hon har en 
moster som fungerat som hennes extra mamma. Hon hade bra kompisrelationer och har alltid 
känt sig delaktig. Hon har genom sitt stora nätverk fått hjälp att skaffa sig strategier hur hon 
ska förhålla sig och tänka kring sin mamma. Hon har haft flera viktiga trygga vuxna i sin 
närhet som kunnat stötta och bekräfta hennes känslor.   

 

”min moster sa; skit i vad dom säger du känner ju din egen morsa”.  

Hon känner även att hon fått stöd från sin mamma under hennes friska perioder. Mamman har 
då trott på, stöttat och bekräftat henne och de har haft en nära relation ända fram till 
mammans död. Hennes mamma har upprepade gånger uttryckt att hon är ledsen över hur hon 
betett sig då hon varit sjuk och att hon skämt ut dottern. Hon har haft dåligt samvete över att 
hon varit en dålig mamma. Det som respondenten hade önskat är att hon hade fått stöd från 
psykiatrin då mamman vårdades på låst avdelning, hon hade önskat att någon hade frågat hur 
det var med henne. Hon hade även önskat få prata med någon som varit i samma situation, 
som de stödgrupper hon har sett finns idag. Hon är tacksam för sina mor- och farföräldrar och 
tänker att barn som inte har det, hur klarar de sig? Djur har hjälpt henne mycket och hennes 
morfar köpte en häst till henne då hon var tonåring.  

Ingen av respondenterna har bearbetat sin uppväxt som vuxen i professionella samtal. 

	  

5.2.3	  Att	  ha	  en	  roll	  
Ett tema som vi fann i alla intervjuer var ”att ha en roll” ”Jag har haft den rollen, jag har 
varit den som protesterar”.  I intervjuerna framkom det även att respondenterna som barn haft 
en drivkraft och kunnat signalera till någon. Flera av dem beskriver att de varit målinriktade 
kämpat och presterat.  

Alla fyra respondenter har tagit ett stort ansvar i hemmet och för sig själva. De vittnar alla om 
att de fått sköta hushållssysslor, laga mat och tvätta och ta hand om småsyskon, vissa har även 
fått försörja sig själv.  

Respondent 2 har fått ta ansvar både för sin egen försörjning och hushållssysslor, vilket å 
andra sidan även gav henne en del frihet. 

Respondent 3 har fått ta mycket ansvar och anpassa sig för att ingen utifrån ska veta att 
hennes pappa är sjuk. Hon har fått ta mycket ansvar hemma och därigenom försakat mycket 
av det hon själv velat göra i form av sociala aktiviteter. Respondenten tror att det var hennes 
mormor som påverkade mamman att stanna kvar i förhållandet så länge som hon gjorde. Det 
var respondenten som till slut tvingade mamman att lämna pappan.   
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Antonovskys förklaringsmodell KASAM förklarar vad som bidrar till att barn som växer upp 
under svåra förhållanden trots allt klarar sig. Våra respondenter har påverkat sin egen 
situation genom att ta ansvar hemma för sig själv och familjen samt genom att skydda 
förälderns ohälsa för omvärlden, och på detta sätt skapat KASAM.  

Våra respondenter har i sitt vuxna liv valt yrken inom vård, socialtjänst och skola, yrken som 
samtliga kräver stort ansvarstagande och engagemang. 

Gemensamma faktorer vi kan se hos respondenterna är att de har påverkats på så vis att de 
fortfarande än idag har svårt med relationer. Vissa av dem beskriver att de har svårt för att 
visa eller uttrycka känslor. De kan på olika sätt ha svårigheter med att visa känslor eller att 
uttrycka vad de vill och önskar. Den av våra respondenter som haft möjlighet att prata med sin 
förälder om dennes ohälsa och vad som hände när föräldern var inne i en sämre period har 
mindre svårigheter än de som aldrig fått möjlighet att reflektera och fråga sin förälder om 
dennes ohälsa på grund av att sjukdomsinsikten hos föräldern saknas eller att sjukdomen är 
kronisk och skapar för stora svårigheter för föräldern att klara av att leva ett liv utanför 
institution. 

Respondenterna beskriver att de är väldigt lyhörda och anpassningsbara. Tre av fyra 
respondenter har försökt vara så snälla som möjligt, genom att vara så medgörlig som möjligt 
skulle de hjälpa sin sjuka förälder. Respondenternas förmåga till anpassning har varit en 
skyddsfaktor, en del av deras resilience. Det kan också vara en coping strategi att läsa av sin 
förälder, göra en bedömning av situationen och sedan agera utifrån läget. 

 

5.2.4	  Önskan	  om	  att	  föräldern	  får	  stöd	  och	  hjälp	  	  	  
Alla respondenter uttrycker att de önskat att deras sjuka förälder hade fått mer stöd och hjälp. 
Detta var ett genomgående tema i alla intervjuer, då de upplevt att mycket ansvar vilade på 
dem själva och att det inte fanns tillräckligt med stöd från samhället och psykiatrin. Det är 
respondenterna som först upptäckt försämringar i förälderns mående och de har på olika sätt 
signalerat och anpassat sig till förälderns dagsform. De beskriver en känsla av vanmakt då de 
upplevt förälderns dåliga mående och varit i kontakt med psykiatrin som inte förstått hur illa 
det varit med föräldern. De har även beskrivit hur de blivit bemötta när de varit till psykiatrin 
med sina föräldrar och hur föräldern med psykisk ohälsa lyckats manipulera vårdgivaren. 
 
Alla respondenters föräldrar har medicinerat och de föräldrar som inte har haft sjukdomsinsikt 
har själva avslutat sin medicinering vilket lett till att sjukdomen förvärrats. 

De har även fått ta ett stort ansvar för sin förälder för att denne ska få vård. Ohälsan visade sig 
vid olika tidpunkter och varade i olika långa perioder för föräldrarna. De fick reda på att 
föräldern var sjuk på olika sätt och vid olika åldrar. Öppenheten kring ohälsan har varierat i 
respondenternas familjer och även hur ohälsan kom till uttryck. 



	   25	  

För Respondent 1 var den psykiska ohälsan ingenting man pratade om i familjen, hon 
upplevde att hennes mamma var elak, lat och självisk och det var först vid vuxen ålder hon 
verkligen förstod att hennes mamma var sjuk.  

När hon själv började studera på universitet och läste om psykisk ohälsa förstod hon att 
hennes mamma var sjuk och hon frågade då ut sin friska förälder om mammans ohälsa. Hon 
fick då veta att hennes mamma hade kronisk neuros, var manodepressiv samt borderline. 
Denna förälder har ingen sjukdomsinsikt utan skyller sitt mående på människor runt omkring 
eller på andra omständigheter. Föräldern kunde inte företa sig något utan satt för det mesta 
och grät. Hon skrev långa listor till övriga familjen med sysslor som de sedan skulle utföra. 
Föräldern har under perioder medicinerat och har genom respondentens agerande även 
tvångsvårdats då respondenten var vuxen.  

Respondent 2:s mamma insjuknade väldigt plötsligt när respondenten var 14 år. Det tog några 
månader innan hon förstod att hennes mamma var sjuk. Respondenten hade fram till detta haft 
en bra och trygg relation till sin mamma vilket medförde att hon till en början litade på sin 
mamma och trodde allt hon sa.  

”ja det är klart att som barn, jag litade helt enkelt på vad hon sa, jag svalde det 
helt. Det var väldigt obehagligt för mig att befinna mig i samma värld som 
henne” 

 Hennes mamma trodde att hon var övervakad och förföljd. Hon trodde att någon ville hennes 
barn illa och att hon kunde hjälpa sitt barn genom att dö. Hon bad även respondenten att 
hjälpa henne med att ta livet av sig. Respondenten kunde med hjälp av utomstående så 
småningom börja förstå att hennes mamma var sjuk. Hon läste även själv om psykoser och på 
något vis anade hon att hennes mamma var sjuk. Föräldern hade ingen sjukdomsinsikt hon har 
varit i kontakt med psykiatrin och även medicinerat under perioder. Respondenten har vid ett 
tillfälle fått delta med sin mamma under ett samtal på vuxenpsykiatrin, utöver det har hon inte 
varit delaktig i vården av föräldern. 

Respondent 3:s sjuke förälder hade två äldre syskon som redan tidigare drabbats av psykisk 
ohälsa och fått vård, vilket ökade förståelsen för att man kunde bli sjuk. När hon var 8-9 år 
förstod hon att hennes pappa var sjuk då han började höra röster och var vaken om nätterna. 
Hon hade sin friska mamma som hon kunde använda som referensram. Hennes förälder har 
diagnosen schizofreni, då han var som sämst ville han få med sig övriga familjen att lyssna till 
de röster han kunde höra. Han satt och rökte och var inte närvarande. Föräldern har idag en 
insikt om sin psykiska ohälsa. Den vård han fått är medicinering han slutade dock att ta 
medicinerna så snart han kände sig bättre, sjukdomen förvärrades då. Idag är han kroniskt 
sjuk. Han åkte in och ut på psyket men familjen hade svårt att få gehör för hans hjälpbehov 
eftersom han inte ville ha hjälp. Han har ingen initiativförmåga vilket gör att han behöver 
hjälp med sin dagliga livsföring och bor sedan 15 år tillbaka på ett stödboende för psykiskt 
funktionshindrade. Respondenten har redan som 10 åring själv ringt läkare på psykiatrin för 
att få hjälp till föräldern. När hon var 25 år var det hon tillsammans med sitt syskon som 
ordnade så att pappan fick komma till ett boende för psykiskt funktionshindrade. 
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Respondent 4 hade ett nätverk där det fanns en öppenhet kring förälderns psykiska ohälsa, det 
fanns trygga vuxna som kunde förklara vad som hände med mamma. När hon var 7 år förstod 
hon att hennes mamma var sjuk på hennes beteende då hon blev misstänksam och var 
outtröttlig. Hennes förälder har fått olika diagnoser mellan 1978-1990, alltifrån schizofreni till 
bipolaritet. Respondenten tycker inte att någon av dessa diagnoser stämmer. Föräldern har 
medicinerat och haft kontakt med psykiatrin under hela sitt liv och hade en sjukdomsinsikt 
under sina friska perioder. Föräldern har legat inlagd på låst psykiatrisk avdelning och 
medicinerats kraftigt under perioder. Hon har som litet barn följt med då mormor skjutsat 
mamma till psykiatrin och besökt sin mamma på sluten psykiatrisk vårdavdelning. Angående 
hur respondenten har fått vara en del i vården så är det respondenten själv som tagit kontakt 
med mormor då hon upptäckt att mamma inte mår bra. Hon kände sig som en skvallerbytta då 
hon ringde.  

”Jag hittade på ett eget system för att få reda på om hon var riktigt ruskig så jag 
frågade morsan får jag hundra spänn? Och jag tänkte ger hon mig hundra 
spänn så är hon inte riktigt klok för ingen vuxen människa som är i sina sinnens 
fulla bruk gör det”  

Skyddsfaktorer som kan skapa begriplighet och ge ett sammanhang för den situation barnet 
befinner sig i är exempelvis öppen kommunikation. Genom öppen kommunikation kan barnet 
få information och möjlighet att kunna tala om sin oro och sina upplevelser. Barnet kan också 
få svar på sina funderingar genom möjligheten att dela sina erfarenheter med andra. Det 
skapar en känsla av sammanhang, begriplighet och en möjlighet att se en mening med att det 
är som det är, KASAM. 
 
För barn som vuxit upp med en förälder med psykisk ohälsa blir psykiatrin ett exosystem om 
Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell används. Om föräldern får insatser eller inte 
påverkar barnet i mikrosystemet. Våra respondenter beskriver att de påverkats av 
Bronfenbrenners makrosystem dvs den vård och omsorgspolitik som varit rådande under 
deras uppväxt. Hade de varit barn idag hade psykiatrin ställt frågan till föräldrarna om 
intervention. 

5.2.5	  Rädsla	  för	  ärftlighet	  
Tre av respondenterna har varit och två av dem är fortfarande oroliga över att själva drabbas 
av psykisk ohälsa. Den som inte är det har haft en förälder med sjukdomsinsikt som under 
sina friska perioder kunnat prata om sin ohälsa.  

”ja absolut har jag varit rädd att själv drabbas och främst då att min son ska bli 
lidande. Det finns ju forskning som säger att det går i släkten, att det finns vissa 
samband. Då är man orolig och det kom plötsligt också för min mamma” 

	  

5.2.6	  Att	  bli	  bekräftad	  
Ett tema som vi kunde få fram var ”att bekräftas”.  Alla respondenter har hittat en egen 
strategi för att få utlopp för sina känslor och även att bli sedd och få bekräftelse. En genom 
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musiken, en annan genom att totalt fokusera på sina studier, en genom djur, en genom att bli 
den coola i kompisgänget som de andra såg upp till. Oavsett om de valt en bra eller en mer 
ofördelaktig metod så har de alla hittat en egen väg till att bli uppmärksammade och sedda av 
människor runtomkring. 

Även om alla våra respondenter befunnit sig i flera olika relationer, både med vuxna, 
professionella och jämnåriga kamrater som funnits nära dem är det ingen som fått frågan om 
hur det är hemma eller om det är något som inte står rätt till med föräldern.  

I det behandlingshem respondent 1 placerades i var hon tvungen att delta i samtalsgrupper där 
hon fick möjlighet att prata om sina upplevelser tillsammans med andra. 

Respondent 2 använde studierna som ett sätt att få bekräftelse från omgivningen.  

”ja jag har som alltid varit duktig i skolan och då blev det som någon extra grej 
att jag blev kopiöst duktig i skolan. Det var det som jag fick beröm för i 
familjehemmet” 

Den person som varit viktig var hennes dåvarande pojkvän som hjälpte henne att se på hennes 
situation med andra ögon samt jourhemsmamman som var den första vuxna trygga person 
som verkligen lyssnade på henne och tog henne på allvar. Hon beskriver att denna kvinna 
varit viktig för hennes återhämtning och påverkat henne positivt. Det som gjort att hon klarat 
sig är att hon vågade berätta och sedan fick hjälp att flytta ifrån mamman.  

Respondent 3 började ägna sig åt musik för att få utlopp för sina känslor och bli sedd. Hon 
trivdes i skolan där hon kom i kontakt med musiken och fick möjlighet att uppträda på 
skolavslutningar och andra event. Som vuxen har hon sjungit i och turnerat med ett dansband. 

Respondent 4 har tytt sig till djur, varit mycket i stallet och morfar köpte en egen häst till 
henne när hon var tonåring. Hon beskriver ett behov av att bli bekräftad som inte mötts då 
familjen aldrig varit aktuell hos socialtjänsten och psykiatrin inte haft fokus på 
familjekonstellationen: 

”Aldrig nån, aldrig nån som frågade mig nånting” 

5.2.7	  Skuld,	  skam,	  sorg	  och	  ilska	  
Våra respondenter beskriver många olika slags känslor. De som blir mest framträdande är 
skuld, skam, sorg och ilska. Innan de fått vetskap om förälderns ohälsa skuldbelägger de sig 
själva för att de inte varit tillräckligt bra, snälla etc. När de förstår att föräldern inte är som 
andra kommer skammen, sorg för det de önskat och inte kunnat få och ilskan över att ingen 
uppmärksammade och hjälpte dem i svåra situationer.  

När det gäller respondent 1 försökte föräldern ständigt skuldbelägga henne och hon reagerade 
med att bli arg.  

”Och skuldbelägger man mig, istället för att ta på mig skulden, för det gjorde ju 
ont. Då blir det ju så att om jag stänger av det, jag tar på mig en rustning 
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kanske man kan säga. Då studsar det tillbaka och jag blir istället förbannad på 
henne då gör det inte ont i mig, inte alls”.  

Respondent 1 kände väldig ilska och gick till fysiskt angrepp både mot övriga familjen och 
mot sig själv.  

”istället för att gråta så skar jag mig. Den smärtan är kontrollerbar, den går att 
hantera”  

Under tonåren hamnade respondenten i dåligt umgänge och började ta droger och var väldigt 
utåtagerande.  

”ja ,alltså ilska det var nog så jag hanterade det. Istället för att bli ledsen. 
Istället för att gråta så var jag arg, jag gick på fysiskt”  

Respondent 2 fick bära skulden för förälderns ohälsa, eftersom föräldern ansåg att hon blev 
sjuk på grund av att dottern familjehemsplacerades. Hon hade önskat att någon vuxen hade 
lyssnat och trott på henne och hade även velat att hennes mamma fick hjälp och vård. Hon 
känner en frustration och sorg över att ingen trodde på henne när hon väl vågade berätta.  

”Hon anklagade mig för allt och i det fick jag absolut inget stöd och det var ju 
som att ingen trodde på mig. För hon var ju verkligen snäll utåt. Så här i 
efterhand kan jag tycka att det är ju helt sjukt och oacceptabelt att jag som ändå 
var 14 år gammal och kunde prata för mig själv, att ingen tog det på allvar. 
Ingen.”.  

Respondent 2 blev familjehemsplacerad även om hon tvingades till fortsatt umgänge med sin 
sjuka förälder. Detta for respondenten mycket illa av och hon kände en vanmakt att ingen tog 
henne på allvar då hon berättade hur fruktansvärd hennes mamma var mot henne då de var på 
tu man hand. Mamman anklagade henne för en massa saker och fick henne att må mycket 
dåligt. 

Respondent 3 fick inte prata med någon om sin sjuka förälder, det är först under de senare 
åren som hon har pratat om detta med sina vänner då det varit så tabubelagt. Respondenten 
beskriver att hon gick med en ständig oro och klump i magen då hon inte visste hur dagen 
eller veckan skulle bli. Respondenten tror inte att hennes friska förälder skulle ha gått med på 
att hon fick stöd och hjälp på grund av skam och att någon skulle få kännedom om deras 
situation.  

Hon bar på en rädsla att om någon skulle få veta så skulle de tycka att hon betedde sig 
konstigt och var som sin sjuka pappa. När hon som tonåring bråkade med sin mamma så 
kunde hon få höra att; du är ju lika tokig som din pappa. 

”När jag flyttat hemifrån kunde jag ibland se min pappa på stan och hur han 
gick i sin egen värld. Jag ville inte att nån skulle veta att han var min pappa, 
men de visste det”.  
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Att skämmas för sin förälder som avviker från det normala har flera av respondenterna 
beskrivit. Där det blivit en form av dubbel skam, då de känt skam över att skämmas för sina 
föräldrar. Det finns också en skuldkänsla i att våga berätta för någon utomstående om den 
situation som de befunnit sig i. 

Respondent 4 beskriver att hon skämts för sin förälder vid ett tillfälle då hennes förälder var 
inne i en dålig period och kom till skolavslutningen. 

”Den känslan, att skämmas för att jag skämdes för att mamma kom på min 
skolavslutning”. 

Mormor sa alltid att hon skulle vara snäll och hon tänkte själv att jag är ju snäll men mamman 
blev inte frisk för det.  

”Jag var ju så snäll så jag nästan smälte in i tapeten och ändå är det mitt fel att 
hon är sjuk för att jag ändå inte varit nog snäll”  

Respondent 3 håller fortfarande en fasad på grund av en rädsla för att uppfattas som 
avvikande, annorlunda eller knäpp eftersom det är känt att hennes pappa är sjuk. 

Mellan våra respondenter finns skillnader i det stöd som de fått av sitt övriga nätverk, vilket 
bidragit till olika förhållningssätt. En av respondenterna har fått stöd i att det finns mer sidor 
och mer att veta om föräldern som är positivt utöver de små sakerna som skedde under sämre 
perioder. Andra har fått lära sig att föräldern inte kan rå för sin sjukdom och att det är dumt att 
anklaga någon för något denne inte kan rå för. Två av respondenterna har inte kunnat prata 
om ohälsan i sitt övriga nätverk då ingen nämnt eller velat prata med dem om det. 

Respondent 4 beskriver hur hon känner en sorg och en ilska över att ingen såg henne och 
frågade hur hon mådde, att hon inte fick något stöd från psykiatrin. 

Bronfenbrenners mikronivå består främst av familjen, skolan och kompisar och det är i detta 
nätverk som barnet främst är delaktig. Mesonivån omfattar relationerna och kontakterna 
mellan olika mikrosystem som tex hem och skola. Det som sker i familjen påverkar skolan. I 
respondenternas mikrosystem har frågan om deras situation aldrig ställts till dem, även om det 
på många sätt kan ha funnits signaler på att det inte stod rätt till i familjen. För respondent 2 
krävdes många signaler från henne innan skolan tog henne på allvar. Det visar på hur 
samspelet inom mikronivån påverkas av förälderns förmåga att dupera de övriga vuxna som 
finns i nivån och att barnets påverkansmöjligheter inte är stora. 

5.2.8	  Självkänsla	  
Flera av respondenterna har haft ett behov att bevisa för sig själv och för omgivningen att de 
kan prestera. De kan även ha svårt att känna sig nöjda med sina egna prestationer eller att lita 
på sin egen förmåga. De sätter sina egna behov i andra hand och har svårt att veta vad de har 
för behov eller om det är för någon annans skull de tänker och agerar som de gör. I vår studie 
är det respondenter som trots allt trott på sin förmåga och utbildat sig, de har dessutom 
utbildat sig inom yrken som kräver nyfikenhet och social kompetens. Vi kan dock se att 
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självkänslan fått sig en törn under uppväxten av att de inte blivit tagna på allvar och fått 
anpassa sig till andra.  

Respondent 1 blev tidigt gravid och insåg då att hon inte kan straffa mamma genom att straffa 
sig själv längre då hon har ett barn att ta hänsyn till. Vad som gjort att det ändå gått bra för 
respondenten är att hon var envis och tidigt hade ett mål med sitt arbetsliv vilket hon kämpat 
för och som lett henne framåt. Sedan menar hon att hon haft en inre styrka.  

”Jag tror faktiskt att jag har fötts med någon slags egenskap jag har en slags 
överlevnadsinstinkt eller vad man ska kalla det, en styrka i mig själv”  

Respondent 3 beskriver att hon lever med ett ständigt dåligt samvete och låg tilltro till sin 
egen förmåga. Även om hon är vuxen så påverkas hon av sitt medberoende till sin friska 
förälder som hon nyligt förstått att hon har. Det medberoendet som gjort att hon anpassat sig 
till att möta den sjuke föräldern, den friska föräldern och dölja allt för omgivningen har lett till 
att hon inte vet vem hon är eller vad hon själv vill. Därför tränar hon idag för att ta reda på 
vem hon själv är. Det som gjort att det ändå gått bra för henne i livet är dels musiken men 
också att hon haft som mål att inte bli som sin pappa. Hon tänker också att hon har vissa 
grundintressen och en vilja att må bra. 

Respondent 2 har en drivkraft som gjort att hon själv kunde ta kommandot över situationen 
och vågade berätta vad som hände hemma för både kuratorn och socialtjänsten.  

”Den största tjänsten jag har gjort mot mig själv det är att jag har lämnat 
situationen”. 

5.2.9	  Relationer	  inom	  familjen	  idag	  
Idag har alla en strategi i sitt förhållande med sin förälder där det är respondenterna som 
kontrollerar och styr hur relationen ska se ut. Det finns mycket känslor kring föräldrarna 
exempelvis känslan av dåligt samvete. De tar än idag ett ansvar för sin förälder och dennes 
beteende. De anpassar sig fortfarande och beskriver att föräldern inte kan rå för sitt beteende 
då det handlar om en sjukdom. Det finns en sorg över att föräldern drabbats av ohälsa, men 
ingen av respondenterna skulle välja en annan förälder om de fick välja om. De av 
respondenterna som har syskon har alltid haft god relation till dem. De har gemensamt fått ta 
ansvar för föräldern med psykisk ohälsa och syskonet kan vara den enda som visste om hur 
förälderns ohälsa påverkade vardagen.  

När det gäller respondent 1 så är relationen med föräldern inte så god, mamman vill ha 
kontakt men respondenten begränsar och styr deras kontakt. När det gäller respondent 2 ser 
relationen ut så att respondenten ansvarar och reglerar hur mycket och ofta de ses. Hon tar 
ansvar för sin mamma och väljer vad hon berättar för henne och inte.   

Respondent 3 har idag en komplicerad relation till sin förälder. Hon känner plikt och dåligt 
samvete för honom.   

”Jag tar ansvar för honom för det är ingen annan som gör det” 
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6.	  Sammanfattande	  diskussion	  	  
Syftet med den här uppsatsen var att med ett kvalitativt angreppsätt  studera hur individer kan uppleva 
att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa samt vilket stöd som målgruppen kan efterfråga. Vi 
har utgått från tre frågeställningar som vi redogör resultatet för nedan.  

6.1	  Hur	  kan	  en	  individ	  uppleva	  att	  denne	  har	  påverkats	  av	  att	  växa	  upp	  med	  
en	  förälder	  med	  psykisk	  ohälsa?	  
Våra respondenter har beskrivit hur de än i vuxen ålder kan ha problem med relationer, hur de 
fortsätter att anpassa sig och har svårt att förstå vad de själva känner och vill. Granath (1997) 
tar i sin studie upp att den motståndskraft som barn till föräldrar med psykisk ohälsa har 
utvecklat mot svårigheter, samtidigt kan bli till nackdel för dem i vuxenlivet då de kan ha 
svårt med relationer och att lita på andra. Cronström (2003) beskriver även att ett maskrosbarn 
lär sig att anpassa sig, ta vara på de förutsättningar som finns och det är en förutsättning att ett 
maskrosbarn har överblick över sin situation och känner till var gränserna går och vad som är 
bekant. 

Våra respondenter var de som många gånger var den som först kunde upptäcka förälderns 
ohälsa. De tog ansvar för att föräldern skulle få vård och en av respondenterna bar på en oro 
att vara den som skulle hitta sin förälder död. Detta beskrivs även i Granaths (1997) studie där 
barnen lärde sig att tidigt se tecken på förälderns mående och där en oro fanns att föräldern 
skulle begå mord eller självmord.  
 
Okunskap om förälderns hälsotillstånd kan skapa skuld och skam i barnet. Det kan också 
bidra och förstärka rädslor för vad föräldern kan göra och rädslan för ärftlighet. Detta är även 
något som barnombuden inom vuxenpsykiatrin bekräftar. 

Forskning har visat att barnets utveckling hör samman med vilken relation barnet har till sina 
föräldrar. Våra respondenter upplever att de har påverkats av sin uppväxt och att de under 
perioder kan känna sig deprimerade eller ”låga”. I vissa fall har de inte förstått hur dåligt de 
mått förrän efteråt eller när de uppnått vuxen ålder. Skerfving (2005) beskriver att tidigare 
forskning visar att barn till föräldrar med psykisk ohälsa i större utsträckning lider av 
depression och ångest, vilket även kan följa med i vuxen ålder. 

De respondenterna som hade sina mor-och farföräldrar nära till hands fick en fristad från sin 
förälder med psykisk ohälsa. De som inte hade det beskriver en stark önskan om att få komma 
bort från sin förälder med psykisk ohälsa för att orka med livet.  

Våra respondenter har tidigt fått ta ett stort ansvar för sig själva. De har även tidigt fått vara 
ansvariga för att föräldern ska få vård, eller själva lösa sin situation för att inte behöva befinna 
sig i förälderns omsorg. Studier visar att det även kan finnas positiva konsekvenser av att få ta 
ansvar då personer genom sin uppväxt med en förälder med psykisk ohälsa har upplevt att de 
känt sig mognare än sina jämnåriga och vuxit av det ansvar de fått ta så länge ansvaret inte 
blev för tungt (Socialstyrelsen, 2013).  

I Dunns studie (1993) beskriver personerna en stark lojalitet till föräldern ända upp till vuxen 
ålder samtidigt som de är kritiska till hur samhället och psykiatrin agerat. Det är något som 
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även framkommer i vår studie där ingen av våra respondenter hade velat ha någon annan 
förälder, men de alla uttrycker att de önskat att föräldern skulle få så bra hjälp och stöd som 
möjligt. Upplevelsen hos våra respondenter är att hjälpen och stödet uteblev. Oavsett 
anledning till att föräldrarna inte fått den hjälp de behövt så är även våra respondenter kritiska 
till hur samhället agerat. Barnombudet bekräftar att de tidigare inte haft ett barnperspektiv i 
arbetet, det har kommit i början av 2000-talet och då var våra respondenter vuxna. 

Sigling (2002) tar upp försvarsmekanismer som barn till föräldrar med psykisk ohälsa kan 
använda sig av. En sådan är projektion där barnet inte låtsas se sin förälder för att barnet 
skäms över denne. Respondenter har beskrivit sådana situationer, då de låtsats att de inte 
känner sin förälder även om de vetat att de andra visste att det var dennes förälder.  

De känslor som respondenterna i vår studie beskrev stämmer väl överens med de som 
Skerfving (2005) kom fram till i sin intervjustudie. Känslor som skam, sorg, rädsla, omvänt 
ansvarstagande, lojalitet, saknad av kontakt med vuxenpsykiatrin, kunskap kring förälderns 
sjukdom och någon vuxen att prata med.  

Våra respondenter beskriver på olika sätt att KASAM kan påverka upplevelsen av den 
påverkan som kan finnas av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa. 

 

6.2	  Vilka	  risk-‐och	  skyddsfaktorer	  kan	  finnas	  med	  att	  växa	  upp	  med	  en	  
förälder	  med	  psykisk	  ohälsa?	  
Skerfving (2005) tar upp egenskaper som kan vara av betydelse för hur ett barn klarar av att 
växa upp med en förälder med psykisk ohälsa. Dessa egenskaper är barnets intelligens, 
nyfikenhet och sociala kompetens. Skerfving betonar faktorn god självkänsla hos barnet som 
den med störst betydelse för barnets framtida utveckling.	  Forskning har även visat att barn till 
föräldrar med psykisk ohälsa kan klara sig bättre än barn till friska föräldrar ”osårbara barn” 
”barn med motståndskraft” och ”superbarn”. Dessa barn har redan i tidig ålder utvecklat 
motståndskraft mot svårigheter som kan vara en nackdel i vuxenlivet då de kan ha svårt med 
relationer och lita på andra. Det kan också leda till att de kan ha svårt att se sina egna behov 
och känna sig nöjda med sina egna prestationer. Våra respondenter  beskriver höga krav på att 
prestera, att de har svårt att se sina egna behov och att det kan bli komplikationer i relationer 
även i vuxenlivet.	  

Enligt Werner & Smith (2003) kan skyddande egenskaper hos dessa barn vara att ha god 
problemlösningsförmåga, lätt för att lära samt socialkompetens. Våra respondenter har 
samtliga vidareutbildat sig på akademisk nivå till yrken som kräver mycket sociala kontakter, 
där problemlösningsförmåga är en förutsättning och lärande centralt.  

Enligt Skerfving (2005) löper barn till föräldrar med psykisk ohälsa tre gånger så stor risk att 
själva drabbas av psykisk ohälsa, den främsta orsaken är då inte den biologiska ärftligheten 
utan de svåra sociala omständigheter som barnet växer upp i. En av våra respondenter förstod 
först i vuxen ålder att hennes förälder hade en psykisk ohälsa. Detta medförde att hon inte fick 
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förutsättningar för att skapa god coping då ingen hjälpte henne att förstå och göra situationen 
begriplig. 

Vår studie visar att våra respondenter kan påvisa resiliens och olika typer av coping. 

 

6.3	  Vilket	  stöd	  kan	  finnas	  att	  tillgå	  från	  socialtjänst,	  psykiatri	  och	  övriga	  
samhällsfunktioner?	  
Det finns forskning som visar att negativa konsekvenser hos barnen går att förebygga om det 
funnits kompenserande skyddsfaktorer kring barnet. Det är viktigt för barnet att känna 
trygghet vilket det kan få genom anknytning, struktur i vardagen, fungerande nätverk och 
skola. En annan skyddsfaktor är om barnet har trygga relationer och en stödjande vuxen 
(Socialstyrelsen, 2013).	  

Våra respondenter har alla fyra trivts i skolan. Två av våra respondenter hade trygga vuxna i 
sitt nätverk av t ex morföräldrar och de övriga två beskriver att de fått detta när de blivit 
omhändertagna av socialtjänsten, den ena när hon kom till ett jourhem och den andra när hon 
kom till behandlingshemmet och träffade två socialsekreterare som blev det stöd hon aldrig 
fått hemma.  Det är av vikt att se till att det finns ett socialt skyddsnät kring barn till föräldrar 
med psykisk ohälsa. Om det saknas, som det delvis gjort för två av våra respondenter kan det 
vara idé att tillsätta personer via socialtjänsten. Det kan vara i form av kontaktperson eller 
kontaktfamilj så barnet får andrum och möjlighet att vila sig ifrån sin förälder och få 
relationer som bär med trygga vuxna. 

Det blir också tydligt att barnombudet som är professionell ser samma svårigheter som de 
respondenter som vuxit upp med en förälder med psykisk ohälsa. I den professionella rollen 
har vikten av att se och bekräfta barnet i familjen blivit tydlig. Även att veta att föräldern får 
hjälp avlastar barnet och tar bort ansvaret för förälderns mående. Den professionella beskriver 
hur barnen blir lugna av att veta att föräldern får hjälp för att må bättre. I Pihkala, Sandlund & 
Cederströms (2011) forskning framkom att familjeintervention ger ökad kunskap kring 
föräldrarnas sjukdom bidrar till en öppnare kommunikation och ger barnen en känsla av 
lättnad och minskar oron. Det är viktigt för barnen att förstå att det inte är deras fel att 
föräldern är sjuk. Detta bekräftar våra respondenter som beskrivit att de försökt anpassa sig 
för att föräldern ska bete sig och uppfattas normalt. Enligt Sigling (2002) kan det ha betydelse 
om barnet känner att den föräldern med psykisk ohälsa får hjälp och vård detta kan då inge 
hopp hos barnet och ett stöd att bygga upp sitt försvar. 
 

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa är beroende av föräldern som har problematik och 
kanske även av en medberoende förälder som försöker dölja de tillkortakommanden som 
finns och därigenom inte låter barnen få den hjälp de behöver. De professionella upplever att 
föräldrarna anser att barnen redan vet tillräckligt mycket om förälderns ohälsa. Även om det 
är en fråga som måste tas in i mötet med patienten är fortsättningen i arbetet med familjen 
avhängt på föräldern med psykisk ohälsas inställning till huruvida barnet ska få möjlighet att 
delta i intervention eller inte. Barnombudet beskrev en lång motivationsprocess samt att 
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föräldrarna upplevde interventionen som onödig då de ansåg att barnen redan visste nog. Våra 
respondenter har olika upplevelser av huruvida deras förälder skulle tillåta att de fick delta i 
en intervention. Det finns också tveksamheter kring om den friska föräldern skulle samtycka 
till deltagande utifrån skammen för vad andra ska tänka om de förstår att det finns psykisk 
ohälsa i familjen.  

Alla våra respondenter önskar idag att de som barn hade blivit uppmärksammade, tagna på 
allvar och lyssnade till av psykiatrin, skolan och socialtjänsten. Samtliga våra respondenter 
önskar att någon hade frågat dem hur de mår och vad de vill. Granath (1997) kom även fram 
till det i sin forskning där samtliga i studien upplevde att samhället svikit dem och att de hade 
begränsad eller ingen kontakt med myndigheter, eller med vuxna som kunde möta deras oro 
och frågor kring förälderns ohälsa.  

Intervention sker för att öppna upp kommunikationen i familjen. I vår undersökning kan vi se 
att respondenten som fått ha en öppen kommunikation både med närmaste nätverket och där 
föräldern själv kunnat prata om sin ohälsa i friska perioderna klarat sig bättre. Det skapar en 
möjlighet att förstå, att få bekräftelse för sina upplevelser och känslor, föräldern har kunnat 
säga förlåt för det som skadat barnet. Det gör att den respondenten haft möjlighet att bearbeta 
sin uppväxt tillsammans med sin förälder. Hos de respondenter som inte haft möjlighet att 
prata om förälderns ohälsa eller där föräldern än i dag saknar sjukdomsinsikt härbärgeras 
fortfarande en ilska och sorg över barndomen. I Skerfvings (2005) intervjustudie framkom 
liknande uppgifter där öppenheten och möjligheten att prata om förälderns ohälsa ledde till 
minskade känslor av skuld och skam och gav dem strategier att handskas med situationen.  

I socialstyrelsens rapport (1999:11) framkommer att personalen vid psykiatrin var rädda för 
att en anmälan till socialtjänsten om att en av deras patienter hade barn kunde riskera att 
inkräkta på relationen med patienten och störa behandlingen. Det bekräftade även 
barnombudet som vi träffade, att föräldrar med psykisk ohälsa kan vara rädda för att 
psykiatrin ska göra en anmälan till socialtjänsten om att de har barn, och vilka konsekvenser 
en anmälan kan ha. I socialstyrelsens rapport (1999:11) står även att läsa att psykiatrin anser 
att det är socialtjänstens uppdrag att hantera barnen och att de som arbetar med vuxna inom 
psykiatrin uppger att de inte har den kompetensen som krävs i arbetet med barn. Den tar även 
upp kommunikationen mellan socialtjänst och psykiatrin. Vårt möte med barnombudet visar 
att vilken hjälp barn till föräldrar med psykisk ohälsa kan få mycket handlar om vilket intresse 
personer som arbetar inom dessa verksamheter har av att samarbeta med socialtjänsten och 
vilket intresse de har av att ha ett barnfokus.  

Det våra respondenter har upplevt bekräftar Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell, 
där de olika miljöerna som barnet befinner sig i och hur dessa samverkar har betydelse för 
barnets utveckling, Våra respondenter har påverkats av den syn på barn som anhöriga till 
föräldrar med psykisk ohälsa som var rådande under deras uppväxt. Idag finns ett 
barnperspektiv som gör att barn till föräldrar med psykisk ohälsa uppmärksammas i 
psykiatrin, de får också möjlighet att reflektera över familjesituationen i familjeintervention. 
Hade våra respondenter vuxit upp idag borde möjligheten vara större att någon hade frågat; 



	   35	  

hur har du det och hur mår du? Att bli bekräftade och tagna på allvar var något våra 
respondenter och barnombudet inom psykiatrin beskrev att barnen önskat.  

 

6.4	  Reflektioner	  över	  vårt	  resultat	  
Vi undrar hur stor medvetenhet om arvet från barndomen med en förälder med psykisk ohälsa 
våra respondenter har. De såg inte alltid kopplingar mellan deras eget beteende eller mående 
idag till förälderns tillkortakommanden. Flera av dem beskrev att de led av exempelvis 
depressioner. Vi vet inte om vi intervjuat dem i en ”bra” period och om de har bättre och 
sämre perioder och hur det i så fall hade påverkat resultatet. En av respondenterna har inte sin 
förälder kvar i livet och det kan påverka hur hon känner inför och ser på livet med sin förälder 
med psykisk ohälsa. De övriga måste än idag förhålla sig till och ha en relation med sin 
förälder. De är kvar i samma copingstrategi, dvs att bedöma förälderns status för att veta hur 
kontakten och umgänget ska ske. De är ständigt inne i en bedömning av situationen för att 
veta vad de kan säga och inte till sin förälder, dvs tar ansvar för förälderns mående och 
reaktioner. Även om de idag är vuxna och har arbete och egen familj att ansvara för tar de 
fortfarande ett stort ansvar för sin förälder. Den andra föräldern har i de fall de funnits med 
separerat ifrån föräldern med psykisk ohälsa, dvs avsagt sig ansvaret för den andra vuxna. 
Detta medför att våra respondenter, dvs barnen, upplever att det nu är deras uppgift och 
ansvar att se till att föräldern får det stöd och hjälp de behöver.  

Då vi bara hade fyra respondenter har vi inte kunnat undersöka huruvida vem av föräldrarna 
som är sjuk har betydelse för barnets utveckling. Det är fler kvinnor än män som söker vård 
för sin ohälsa så mörkertalet för antalet fäder med psykisk ohälsa kanske är större än 
mörkertalet för mödrar. Det är än i dag vanligare att kvinnan tar det större ansvaret för 
familjen varför vi tänker att vem av föräldrarna som har en psykisk ohälsa kan spela roll.  

Vår förförståelse och tankar kring det vi fått till oss innan studien om hur personer kan 
uppleva att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa samt det stöd som de saknat från 
samhället, har under vårt arbete med denna studie bekräftats. Det har bekräftats både genom 
den tidigare forskning som vi tagit del av under arbetets gång samt av den professionella inom 
psykiatrin och de respondenter som vi intervjuat. Det vi har fått fram har stärkt och fördjupat 
de tankar vi haft inför studien omkring upplevelsen av att växa upp under de svåra 
förhållanden som en uppväxt med en förälder med psykisk ohälsa kan innebära. 

Viktigt att tänka på är även att beroende på hur de etablerande omständigheterna för både 
respondenterna och oss som intervjuade var just vid intervjutillfället, så kan det påverka 
resultatet. Vi är medvetna om att vi har en egen förförståelse och sätt att tolka som kan 
påverka objektiviteten. Vi har gjort vårt bästa för att hålla oss neutrala vid intervjutillfället och 
valt en miljö där intervjupersonen kunnat känna sig avslappnad. Studien hade även kunnat 
genomföras som en kvantitativ studie med en enkät med både kryssfrågor och öppna 
svarsalternativ. Genom detta hade vi kunnat få in fler upplevelser från målgruppen vilket hade 
ökat reliabiliteten i studien. Vi hade även kunnat intervjua en professionell inom 
socialtjänsten för att få det perspektivet. 
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6.5	  Vidare	  forskning	  
Det hade varit intressant att fortsätta undersöka fler aspekter på målgruppen barn till föräldrar 
med psykisk ohälsa. Ett forskningsområde hade kunnat vara att jämföra sättet som vården 
arbetar med att identifiera och följa upp barn till föräldrar som är inskrivna i psykiatrin mot 
hur det gjordes på t ex 1980-talet då våra respondenter växte upp.  

Det hade varit intressant att göra en undersökning med personer som det inte gått så bra för 
och kunna undersöka var personerna tror att det gått fel. Vad hade de behövt för insatser och 
hur och när man hade kunnat nå dem för att hjälpa.  

Att undersöka om det spelar roll vilken av föräldrarna som har en psykisk ohälsa, eller om det 
är vanligare med vissa kombinationer, t ex missbrukande pappa med mamma som har en 
psykisk ohälsa.  

Det hade varit intressant att göra en forskning på resultat av olika former av interventioner 
och jämföra resultatet och om de skiljer sig åt beroende på förälderns diagnos. 

Det hade även varit spännande att få utvärdera en familjeintervention från flera perspektiv. 
Dels från psykiatrins perspektiv, den friske förälderns, den sjuke förälderns och barnets 
perspektiv. Finns det någon skillnad på deras syn på interventionens effekter och resultat? 
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Bilaga	  1	  
 
Intervjuguide professionell inom närpsykiatrin. 

Hur uppmärksammas barn till föräldrar med psykisk ohälsa inom vuxenpsykiatrin? 

Vilka stödinsatser kan barn och familjer erbjudas? 

Hur är föräldrarnas inställning till att barnen ska få stödinsatser? 

Vilket behov har ni sett är det främsta hos barnen ni möter? 

Hur ser samverkan ut med olika aktörer? 
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Bilaga	  2	  
Missivbrev 
 
Vi är två studenter som läser socionomprogrammet vid Umeå Universitet, vi går nu termin 6 
och ska skriva vår c-uppsats. Vi har valt att undersöka och skriva om vilket stöd vuxna barn 
till föräldrar med psykisk ohälsa hade önskat, behövt eller efterfrågar för att klara uppväxten. 
Syftet med vår studie är att undersöka och beskriva dessa individers upplevelse av att växa 
upp med en förälder med psykisk ohälsa. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring 
ämnet men önskar även genomföra intervjuer med personer som har erfarenhet av att växa 
upp med en förälder med psykisk ohälsa. 
 
Intervjun kommer att bestå av 20 stycken öppna frågor och kommer att ta ca 60 minuter. Vi 
tar hänsyn till och utgår ifrån de forskningsetiska principer som finns vilket innebär att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du närsomhelst kan avbryta intervjun och därmed ditt 
deltagande i studien. Allt du säger kommer enbart vi två som skriver uppsatsen att ta del av 
och du kommer vara helt anonym då materialet kommer att behandlas konfidentiellt och inga 
utomstående kommer att kunna koppla vilka som deltagit i studien. Det inspelade klippet 
kommer att raderas efteråt och materialet kommer endast användas i forskningsändamål. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Lisa och Veronica 
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Bilaga	  3	  	  
Intervjuguide vuxna barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

Beskriv din familj (Föräldrar, syskon, boende, nätverk) 

Hur tror du att du påverkats av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa? 

Har du varit rädd att själv drabbas av psykisk ohälsa? 

När förstod du att din förälder led av psykisk ohälsa? 

Hur fick du veta det? 

Vilken typ av ohälsa/diagnos? Hur visade det sig? 

Vilken sorts behandling har din förälder fått och hur fick familjen vara del i vården? 

Vilket stöd hade du velat ha från samhället när du växte upp? 

Vilket stöd fick du? 

Tror du att din förälder hade godkänt deltagande i stödgrupp/intervention? 

Vad tror du har gjort att du klarat dig så bra?  

Hur skulle du beskriva ditt liv i jämförelse med en kompis som inte vuxit upp med en förälder 
med psykisk ohälsa?  

Vilka personer/funktioner har varit viktiga för dig? 

Hade du någon att prata med? 

Vilka visste om att din förälder var sjuk? Hur berättade du om det? 

Vilka känslor var vanliga för dig under uppväxten? Vilken roll har du haft i familjen? Hur 
fungerade vardagen i familjen? 

Hur har skolgången varit för dig? 

Hur såg ditt sociala liv ut (vänner fritidsaktiviteter etc) 

Hur var er relation/hur är er relation idag? 

Hur ser dina övriga relationer i vuxenlivet ut? 

Har du bearbetat din uppväxt som vuxen i terapi eller liknande? 

 

 

 


