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The aim of this study was to examine children living with a mentally ill parent 
and see what help and support there is for these children and if it is enough. The 
study was based on nine posts on the website Kuling, which is a website for 
children with a mentally ill parent, and five qualitative, semi-structured interviews 
with professionals working with this issue. The interviews took place in a big city 
in Sweden and were made separately. The collected material was analyzed with a 
qualitative coding process based on eight categories, four from the posts on 
Kuling: responsibility, coping, consequences and interventions, and four from the 
interviews: the child’s situation, the child’s needs, interventions and co-operation. 
The crisis theory was then used for further analyze of the results. We found that 
the children and the professionals in many areas have similar opinions of what is 
needed for the children, among them are the importance of information, a working 
daily life, recognition, talking with a professional and safety in the surrounding 
network. The differences that we found were if the help and support that exists in 
these areas are enough. A conclusion we made is that the professionals’ insecurity 
in talking with children about their situation can be a contributing factor to the 
differences in experienced help and support. 
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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Hilma Holm för hennes villkorslösa engagemang och 

stöd under dessa tio veckor. Vi vill även rikta ett stort tack till alla våra 

intervjupersoner som tagit sig tid för oss ur sina hektiska scheman och till 

hemsidan Kuling, utan er hade det inte blivit någon uppsats. Avslutningsvis vill vi 

tacka Åsa Rystad för de åtskilliga timmar hon lagt på att korrekturläsa vårt arbete.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

 
Efter två veckor skickades hon hem. Även fast hon inte kände sig redo. 

Jag och min syster fick flytta hem och ta hand om henne själva. Jag 

förlåter ALDRIG psykiatrivården för det dom gjorde mot mig och min 

syster. Vi fick bokstavligen talat agera "extra mmmor" till vår egna 

mamma. På nätterna fick jag ligga bredvid henne och trösta henne medans 

hon grät sig själv till sömns. Ja, hon var verkligen som ett skrämt litet 

barn. Och på daganra fick jag klistra på ett leende till skolan. Hon ringde 

mig flera gånger med gråten i halsen när jag var ute och bad mig komma 

hem. Jag ville inget annat än att bara vara ute med mina kompisar och 

glömma allt just då. Men räddslan för att hon skulle göra nått dumt mot 

sig själv var för stor. Den tiden hade jag inte mycket fritid. Skyndade mig 

alltid hem för att se till så att mamma var okej. (Kuling 5, 2012). 

 

Barn till psykiskt sjuka föräldrar är ingen stor grupp men antalet är inte heller 

försumbart. Drygt 25 procent av de personer som vårdas inom öppen- eller 

slutenvården inom psykiatrin är föräldrar till ett eller flera minderåriga barn, visar 

en utvärderingsrapport från 2000 som Karin Glistrup (2005) skriver om i sin bok 

Det barn inte vet - har de ont av. Vi fann det intressant att trots denna höga siffra 

har vi under vår utbildning inte fått lära oss särskilt mycket om barnens situation i 

denna typ av uppväxt.  

Vidare intresserade vi oss för ett tillägg till hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) som kom år 2010. Detta tillägg handlar bland annat om att om ett barn 

har en förälder med psykisk ohälsa ska barnets behov av information, råd och stöd 

särskilt beaktas. I tidigare studier kan vi se att detta tillägg är behövligt då barn 

upplever att de inte får tillräckligt mycket stöd och information, av bland annat 

vuxenpsykiatrin, i sin situation med en psykiskt sjuk förälder (Granath 1997).  

Genom en hemsida som heter Kuling, där barn kan skriva om sina 

upplevelser av att ha en psykiskt sjuk förälder, har vi märkt att många barn har ett 

stort behov av att få prata om sin situation och i vissa inlägg kan man utläsa ett 

slags rop på hjälp. Vissa barn uttrycker att de skulle vilja få olika sorters hjälp 
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men inte vet hur eller var de ska söka hjälpen. I citatet från Kuling som vi har 

använt oss av ovan är det just detta vi tycker oss kunna se.  

Dessa funderingar har gjort att vi blivit intresserade av hur dessa barn 

uppmärksammas, vilka behov de har, vilka insatser som finns och hur dessa 

fungerar. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa alltid komma i främsta 

rummet när det gäller åtgärder som rör barnet (Hammarberg 2006). Vi hade en 

föreställning om att så kanske inte alltid var fallet och den förstärktes efter att ha 

läst citatet ovan. Det verkar finnas ett gap mellan behoven och de insatser som 

ges. Därför vill vi uppmärksamma barnen och undersöka deras mående och vilken 

hjälp de kan få. Detta anser vi oss kunna göra bäst med hjälp av kristeorin, då vi 

tror att denna på ett bra sätt kan belysa barnets situation och vilka insatser som 

kan vara av betydelse för barnet. Vi anser det även vara viktigt att ta reda på vad 

både professionella som arbetar med dessa barn och barnen själva tycker. Vi 

upplever att det lätt blir så att vi får höra endast en sida av saken. Så, vad tycker 

de professionella och barnen själva om den situation som barnen befinner sig i?  

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vad barn som lever med en psykiskt sjuk förälder har 

för behov. Vidare syftar undersökningen till att få insikt i vilka insatser som finns 

för dessa barn och huruvida insatserna, enligt barnen och de professionella, 

tillgodoser barnens behov. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Vad uttrycker barn på forumet Kuling om hur det är att leva med en 

psykiskt sjuk förälder och vad för hjälp/stöd uttrycker de att de är i behov 

av?  

• Vad anser de professionella som kommer i kontakt eller arbetar med barn 

till föräldrar med psykisk sjukdom att barnen är i behov av för insatser? 

• Anser professionella att de tillhandahåller tillräckliga insatser som 

tillgodoser barnens behov? 
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• Vilka likheter och skillnader kan vi utläsa av inläggen och intervjuerna 

angående barnens behov av stöd och hjälp? 

 

2 Tidigare forskning  
Vår uppsats fokus är väldigt brett, liksom området barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa är. En begränsning i form av att endast använda oss av den forskning som 

direkt kan kopplas till vårt syfte och våra frågeställningar, har därför varit 

nödvändig. Detta innebär att forskningen som nedan presenteras är specifikt 

inriktad på hur barnen reagerar på och hanterar förälderns psykiska ohälsa, samt 

vad för insatser och vilken hjälp som dessa barn anses vara i behov av. 

 

2.1 Området uppmärksammas 

En förändring som vittnar om att området barn till psykiskt sjuka föräldrar nyligen 

uppmärksammats är den nya lagstiftningen från 2010 (SFS 1982:763). Pihkala 

(2011) beskriver att denna lagstiftning, som egentligen är ett tillägg i hälso- och 

sjukvårdslagen från 1982, lägger ansvar på vårdpersonal att uppmärksamma och 

ge stöd, råd och information till barn då en förälder lider av psykisk sjukdom. Det 

är ett tillägg som ger barn större rättigheter i sin position som oftast bortglömda 

anhöriga, samtidigt som det stärker barnkonventionen som säger att barnets bästa 

ska sättas i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet (ibid.).  

Annemi Skerfving (1996) håller med om att barnen lätt glöms bort i sin 

roll som nära anhörig, eftersom fokus ligger på den sjuke föräldern. Barnen kallas 

de osynliga barnen i författarens bok Barn till psykiskt störda föräldrar och 

uppmärksamhet på dessa barns situation och behov har enligt författaren brustit i 

både undervisning, forskning och media (ibid.). Detta skriver Skerfving (2005) 

även om i sin senare bok Att synliggöra de osynliga barnen, då hon anser att dessa 

barn är en anhöriggrupp som borde stå mer i centrum på grund av sitt beroende av 

den sjuke förälderns stöd och omvårdnad (ibid.). Det faktum att barnen, speciellt 

av vuxenpsykiatrin, oftast glöms bort i kontakten med föräldern och att barnens 

behov av egen hjälp försummas är vanligt förekommande enligt flera författare 

(Pihkala 2011 & Skerfving 2005).  
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2.2 Barns olika reaktioner på förälderns psykiska sjukdom 

Om det inte finns någon som förklarar förälderns sjukdom för barnet blir det lätt 

att barnet känner sig ensamt och utelämnat med sina frågor och funderingar. Detta 

gör att barnet inte kan få någon förståelse för förälderns beteende, vilket kan 

resultera i att barnet skyller vad som händer på sig själv menar många författare 

(Sigling 2002, Glistrup 2005, Skerfving 2005 & Granath 1997). Kristina Granath 

(1997) menar att barnets skuldkänslor ofta kommer från att vara frisk medan 

föräldern är sjuk och att i en del sammanhang behöva vara tvungen att lämna 

föräldern ensam. Enligt författaren upplever ofta barnen att psykiatrin har klandrat 

dem för att inte vara mer förstående gentemot sina föräldrar och deras psykiska 

sjukdom (ibid.).  

Ensamhet, sorg och skuld över föräldern är alltså vanligt förekommande 

känslor hos barn, vilket innebär att barnen inte vågar berätta för andra om sin 

situation. Detta hör även samman med känslan av lojalitet som barnen känner 

gentemot sin förälder som både Skerfving (2005) och Granath (1997) skriver om. 

Barnen skyddar i många sammanhang sin förälder från myndigheter och andras 

insyn, trots att de samtidigt känner en ilska mot föräldern för dennes sjukdom och 

för allt den förstör. På så vis får utomstående ingen insyn i hemsituationen. Barnet 

varken vågar eller vill berätta (Skerfving 2005 & Granath 1997). Denna dubbelhet 

av både lojalitet och hat till föräldern anser Granath (1997) vara vanligt 

förekommande och att känslorna kan vara så starka att barnet i vissa sammanhang 

önskar förälderns död. Samtidigt visar barnet hela tiden uppoffring och omtanke. 

Barnen kunde också känna mycket oro och rädsla för sitt eget liv och för 

förälderns. Även en bestående oro för att själva bli sjuka när de blev vuxna, fanns 

hos flertalet av barnen (ibid.).  

Enligt både Skerfving (2005) och Granath (1997) hade många barn trots 

sin ovilja att berätta för andra om förälderns sjukdom på grund av skuld och 

lojalitet, nämnt att stöd och hjälp från friska vuxna i omgivningen, så som lärare 

och grannar kunde ha varit det som höll barnen i kontakt med en fungerande och 

frisk värld utanför den kaosartade hemsituationen med den sjuke föräldern. Dock 

påpekar barn i Skerfvings (2005) bok att de tillsammans med andra som saknade 

denna problematik hemma, kunde känna sig udda och fel just för att deras familj 
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skilde sig från andras och att de många gånger kände att ingen som inte hade det 

likadant kunde förstå.  

Något som har betydelse för barnen är om de förstår förälderns sjukdom 

och att det är själva sjukdomen som gör att föräldern beter sig på ett visst sätt. När 

de inser detta känner de mindre skuld, vilket i forskning har visat gynna barnets 

fortsatta utveckling och undvikandet av att barnet själv drabbas av bland annat 

depression i vuxen ålder (Glistrup 2005). 

 

2.3 Insatser och stöd 

I Inga-Lisa Siglings (2002) bok Att möta barn till psykiskt sjuka föräldrar menar 

författaren att en förälder som är psykiskt sjuk inte alltid kan tillgodose barnets 

behov av struktur i vardagslivet och närhet. Något som kan göra att barnet trots 

den sjuka förälderns brist på omsorg kan få en fungerande vardag och 

känslomässig närhet, är om det finns en frisk omhändertagande förälder eller 

annan anhörig som kan ta hand om den omsorg av barnet som den sjuka föräldern 

missar att ge. Dock anser Glistrup (2005) att den friska förälderns möjlighet att ta 

hand om barnet oftast överskattas och att föräldern själv har fullt upp med att 

hantera sina egna känslor inför sin psykiskt sjuka partner. Det som författaren vill 

påpeka är, att en frisk förälder inte är en ursäkt till att stöd utifrån inte erbjuds 

familjen (Glistrup 2005). Skerfving (2005) samt Granath (1997) som också har 

skrivit om detta sammanfattar det hela. De anser att den friska föräldern i vissa 

fall kan vara ett mycket stort stöd för barnet, genom att ge barnet en förklaring på 

den psykiskt sjuka förälderns beteende, och på så vis avlasta skulden barnet 

känner. Den friska föräldern kan dock också vara motsatsen till stöttande eftersom 

föräldern själv kan ha emotionella problem att ta itu med, och då i vissa fall till 

och med bli en ytterligare belastning för barnet (Skerfving 2005 & Granath 1997).  

Oavsett den friska förälderns möjlighet att stötta, påpekar Sigling (2002) 

att vuxenpsykiatrin kan vara en faktor som gör att barnet klarar sig bättre under 

omständigheterna, genom att vuxenpsykiatrin förklarar och berättar för barnet om 

förälderns tillstånd och dennes sjukdom. Detta är något Glistrup (2005) anser ska 

ha en hög prioritet inom psykiatrin, just för att barnets behov av vuxna kontakter 

och information om sin förälder är så viktig. Författaren påpekar vidare att då barn 

till psykiskt sjuka föräldrar nyligen har börjat ges uppmärksamhet behöver barnen 
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synliggöras i så stor utsträckning som möjligt för att omvärlden ska se att de finns. 

Från barns egna utsagor har dessa enligt Granaths (1997) studie generellt dåliga 

upplevelser från vuxenpsykiatrin då barnen anser att de inte fått tillräckligt med 

stöd eller information om var de kan vända sig. Barnen kunde i vuxen ålder 

berätta att de gärna hade velat få erbjudande om en samtalskontakt som kunde 

hjälpa dem förstå att de inte var orsaken till att föräldern mådde dåligt (ibid.).  

För att denna information och annat stöd till barnet ska fungera så bra som 

möjligt anser Sigling (2002) vidare att barn- och vuxenpsykiatrin samt 

socialtjänsten behöver ha ett väl fungerande samarbete och inblick i varandras 

arbete. Skerfving (1996) påpekar också att även stöd och insatser är beroende av 

ett fungerande samarbete. Eftersom en familj med en psykiskt sjuk förälder, 

speciellt då sjukdomen är långvarig eller svår, ofta har kontakt med olika 

myndigheter som barn- och vuxenpsykiatrin och socialtjänsten är en förståelse 

och samarbete mellan dessa instanser viktig om hjälpen ska bli heltäckande för 

familjen. Familjen är i de flesta fall beroende av stöd för att den sjuka föräldern 

och framförallt barnet ska må bra. Ett bristande samarbete, där olika instanser inte 

vågar lita på varandras förmågor eller där arbetsfördelningen dem emellan är 

oklar, drabbar barnets rätt till stöd. Ett exempel är vuxenpsykiatrins bristande 

förmåga att uppmärksamma och informera barnet. Det har visat sig att barn som 

inte uppmärksammas och bekräftas kan utveckla egen psykisk ohälsa. Barn kan 

inte ses i ett eget sammanhang utan sin förälder, då denne är en så viktig del av 

barnets liv. Däremot måste barnets egna önskningar och behov tas hänsyn till när 

en bedömning görs, oavsett vad förälderns önskar (Skerfving 1996).  

Tidigare nämndes att barn kan känna sig annorlunda, oförstådda och 

ensamma när de i sin omgivning inte har någon att prata med som är i samma sits 

(Skerfving 2005). Därför önskade många barn att få möjlighet att träffa och prata 

med andra barn som hade en liknande hemsituation och som kunde förstå vad de 

gick igenom. Nu har det startats stödgrupper i Sverige. Om detta kan man läsa i 

Glistrups (2005) bok. Barn till psykiskt sjuka föräldrar kan genom dessa 

stödgrupper träffas och samtidigt få terapeutisk hjälp. Barnens uppfattning om att 

de och deras familj är fel och udda blir mindre och ett igenkännande med andra 

barns situation uppstår. Många barn var väldigt positiva till denna stödinsats 

(ibid.).  
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En annan insats som Glistrup (2005) nämner är att barnavårdscentralen 

och skolans sjuksköterskor i vissa fall kan stöta på barn till psykiskt sjuka 

föräldrar och att dessa yrkesgrupper med hjälp av mer kunskap om psykisk ohälsa 

kan upptäcka om familjen är i behov av någon insats. Därför är även pedagoger 

med inriktning på barn till psykiskt sjuka föräldrar något som nyligen har börjat 

bli eftersträvansvärt på förskolor, just för att de kan upptäcka om ett barn har en 

sjuk förälder och då ingripa tidigt med stöd och insatser om detta är behövligt 

(ibid.).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi anser att det viktigaste i den tidigare forskningen är uppmärksammandet av det 

nya tillägget i hälso- och sjukvårdslagen från 1982, där barn berättigas stöd, råd 

och information (Pihkala 2011). Barnets upplevelser av ensamhet, sorg, skuld och 

lojalitet är också relevanta i tidigare undersökningar då detta, särskilt vid skuld 

och lojalitet, pekar på en orsak till att det finns svårigheter att få insyn i barnens 

situation (Granath 1997 & Skerfving 2005). Något som tidigare forskning tar upp 

angående vuxenpsykiatrin, är deras ibland bristande förmåga att uppmärksamma 

barnens behov och att ge dem information om förälderns sjukdom, vilket kan leda 

till att barnet själv utvecklar psykisk ohälsa (Skerfving 1996 & Sigling 2002).  

Vuxenpsykiatrins brister tas också upp i en annan studie, där barn i vuxen 

ålder berättat att de hade önskat erbjudande om samtalskontakt när de var barn, 

just för att de ansåg att vuxenpsykiatrin inte tillhandahöll tillräckligt med 

information eller stöd om förälderns sjukdom och att de inte var skulden till denna 

(Granath 1997). Den psykiskt sjuka förälderns många gånger bristande 

möjligheter att tillgodose barnets vardagsbehov nämns. Dessa kan dock i vissa fall 

tillgodoses av en frisk förälder. Men detta ska inte alltid tas för givet då en frisk 

förälder också kan bli en ytterligare belastning för barnet (Sigling 2002, Skerfving 

2005 & Granath 1997). Något forskningen också uppmärksammar är barnens 

behov av igenkännande och samhörighet med andra barn i samma situation. 

Stödgrupper som startat i Sverige är ett positivt steg i rätt riktning (Skerfving 

2005 & Glistrup 2005). Slutligen påpekas samarbetet mellan de olika instanserna 

som mycket viktigt för att stödet till barnen ska bli heltäckande (Skerfving 1996). 
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3 Metod 
3.1 Urval 

Vi har valt att undersöka gruppen barn till psykiskt sjuka föräldrar. Med barn 

menar vi personer upp till 20 år då åldersgränsen på hemsidan Kuling, som vi ska 

använda oss av, är 20 år. I vår undersökning avgränsade vi oss till att ta kontakt 

med en familjebehandlare inom barnpsykiatrin och en kurator inom 

vuxenpsykiatrin, en socialsekreterare som arbetar med barn- och 

ungdomsutredningar, en stödorganisation (benämns som organisation A i 

fortsättningen) i hemmet för barn till föräldrar med olika svårigheter som gör att 

omvårdnaden brister samt en samverkansgrupp (benämns som organisation B i 

fortsättningen) för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Totalt blev det fem 

intervjuer vilket vi kände var ett tillräckligt antal för att få svar på vår 

frågeställning då vi även skulle använda oss av material på Kulings hemsida. Alla 

våra intervjupersoner kommer från en storstad i Sverige. Dessa kontakter hjälpte 

oss att få en samlad bild av hur de professionella ansåg att barn till psykiskt sjuka 

föräldrar hanterade sin situation och framförallt vilka insatser de kunde erbjuda 

barnen och om dessa insatser var tillräckliga.  

Vi valde att, i sökandet efter våra informanter, använda oss av ett 

snöbollsurval, även kallat ett kedjeurval. Snöbollsurval är ett slags 

bekvämlighetsurval (Bryman 2011 & Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Detta 

innebar att vi började med att ta kontakt med en kvinna som arbetar på 

organisation B som en av oss känner ytligt. Innan vi intervjuade henne frågade vi 

om hon kände någon eller några personer bland annat inom socialtjänsten 

och/eller psykiatrin som vi skulle kunna intervjua. Detta ledde till att tre till 

intervjuer bokades genom henne inom barn- och vuxenpsykiatrin samt 

organisation A. Den sista intervjun med en socialsekreterare på barn- och 

ungdomsutredningen blev med en tidigare kontakt till en av oss. Även denna 

kontakt hade anknytning till organisation B. Med hjälp av detta urval kunde vi 

lättare och snabbare få kontakt med personer som kunde tillföra något till vår 

forskning (Bryman 2011). Detta kändes viktigt då vi endast hade tio veckor på 

oss.  

Vi använde oss även av en hemsida på internet, vid namn Kuling, som är 

en mötesplats för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Hemsidan ger information om 
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psykiska sjukdomar, vad de kan bero på och vad det finns för behandlingar. 

Kuling ger även en bild av hur det kan vara att leva med en psykiskt sjuk förälder. 

Vi har valt att fokusera på Kulings forum där barn kan dela sina upplevelser och 

känslor med andra i samma situation (Kuling 2012). Detta gjorde vi för att få en 

bild av hur barnen med sina egna ord upplevde och hanterade sin situation, samt 

om de nämnde insatser eller avsaknad av dessa, utan att vi behövde ta kontakt 

med barnen personligen. Anledningen till att vi inte tog direktkontakt med barn 

var för att vi anser dem vara en utsatt grupp. Detta kommer vi att utveckla mer 

under avsnittet etiska överväganden. Citat som vi har använt oss av från Kuling 

och intervjuerna innehåller i vissa fall stavfel vilket vi är medvetna om när vi 

återger dem. Då det uppkommer vid ett flertal tillfällen har vi valt att inte använda 

oss av markeringen (sic!).  

Vi valde att titta på 22 stycken inlägg som var senast uppdaterade mellan 

december 2011 till mars 2012 för att kunna få en aktuell men även begränsad bild 

av hur barnen såg på sin situation och de insatser som fanns. Inom dessa månader 

fann vi nio inlägg som var relevanta för oss. Här utgick vi från ett antal kriterier. 

Barnet som skrev inlägget skulle vara 20 år eller yngre, det måste vara uttalat att 

föräldern hade en psykisk sjukdom och det skulle framgå något som skulle kunna 

liknas vid en insats eller avsaknaden av det. Barnet behövde ha vuxit upp med en 

psykiskt sjuk förälder eller levt stora delar av sin uppväxt med föräldern samt ha 

beskrivit i inlägget hur detta upplevdes. Vi valde också att avgränsa materialet 

genom att bara titta på inläggen och inte svaren till dessa, då det var många svar 

som var irrelevanta och det var ofta svårt att avgöra hur gamla personerna som 

skrivit svaren var. Dessutom skulle storleken på materialet blivit ohanterlig för vår 

begränsade tid till uppsatsen och en lika djupgående analys skulle då inte ha varit 

möjlig. 

 

3.2 Val av metod 

För att hitta användbar litteratur till vårt arbete tog vi hjälp av en bibliotekarie på 

Social- och beteendevetenskapliga biblioteket. Bibliotekarien visade oss hur vi 

kunde söka efter litteratur på databaser så som Summon, Libris, Lovisa, 

SocINDEX (EBSCOhost) och Socialstyrelsen. Flertalet av böckerna och 
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artiklarna hittade vi genom Lovisa, Libris och Summon. Vi använde oss av sökord 

som “psykisk sjukdom”, “förälder”, “barn”, “insats” och “kristeori”. 

I vår undersökning valde vi att använda oss av kvalitativa metoder. Enligt 

Bryman (2011) innebär kvalitativa metoder att fokus läggs på subjektiva 

upplevelser, och att det sociala sammanhanget försöker förstås utifrån hur 

deltagarna tolkar det. Anledningen till att vi använde oss av kvalitativa studier var 

att vi ansåg att de bäst kunde hjälpa oss att få svar på våra frågeställningar. 

Genom detta kunde vi få insikt om våra informanters perspektiv om hur barnen 

upplever sin situation med en psykiskt sjuk förälder och vad de professionella 

anser vara betydelsefullt och nödvändigt i arbetet med barn till föräldrar med 

psykisk ohälsa. Kvalitativa intervjuer är mer givande om man kan se hur 

intervjupersonen reagerar genom kroppsspråk och minspel. Vi ville också 

använda oss av intervjuer som var lite längre. Detta blev lättare om vi intervjuade 

personen ansikte mot ansikte, därför var detta också ett självklart val för oss 

(ibid.).  

Vi använde oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som varade 

mellan 45-75 minuter. Bryman (2011) beskriver den semistrukturerade intervjun 

som ett frågeschema där personen som utför intervjun har ett antal i förväg 

förberedda frågor. Dock är det den ”enda” strukturen. Sedan kan frågorna komma 

i den ordning som intervjuaren behagar utifrån vad som tas upp i intervjun. Vidare 

kan intervjuaren ställa följdfrågor om sådana skulle dyka upp. Anledningen till att 

vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer var för att vi hade tydligt 

formulerade frågeställningar om vad vi ville undersöka närmare. Detta undersökte 

vi bäst med en intervjuform som hade av en viss struktur. Vi använde oss till viss 

del av färdiga frågor men främst olika teman (se bilaga 2). Att vi undvek att ha 

helstrukturerade intervjuer berodde på att vi ville att intervjupersonerna skulle ha 

stor frihet att utforma sina svar på sitt eget sätt. Vi ville också ha möjligheten att 

lägga till frågor som vi ansåg passande utifrån vad som kommit upp under 

intervjun (ibid.). Till våra intervjuer valde vi att ha med oss ett citat från hemsidan 

Kuling som berörde det ämne vi var intresserade av.  

Efter intervjun transkriberade vi materialet samma dag, i de fall det var 

möjligt. Detta för att ha intervjun färskt i minnet och på så vis inte missförstå ett 

svar eller en fråga som ställts under intervjun (Jönson 2010). När det kom till 

ansvarsfördelningen av transkriberingen var den jämnt fördelad mellan oss båda 
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och vi valde att transkribera de intervjuer som vi själva inte höll i, så att båda 

skulle vara lika insatta i materialet. Transkriberingen gjorde vi var för sig, då vi 

ansåg att detta inte var något som krävde bådas deltagande. Vi hade båda varit 

med på intervjun och fått en likartad bild av samtalet som förts. På så vis kunde 

tiden utnyttjas mer effektivt.  

I likhet med vad Trost (2010) beskriver i sin bok Kvalitativa intervjuer 

började vi med att samla in materialet till kodningen genom att genomföra 

intervjuer för att sedan transkribera och läsa igenom det transkriberade materialet. 

Vi använde oss också av inlägg från Kuling som vi läste igenom (ibid.). Efter 

några genomläsningar av vårt textmaterial hittade vi många begrepp som vi sedan 

sammanfattade till ett fåtal kategorier som vi sedan använde för att koda 

materialet. I våra intervjuer använde vi oss av fyra olika kategorier: barnets  

situation, barnets behov, insats och samverkan. I inläggen använde vi oss också av 

fyra olika kategorier: ansvar, hantering, konsekvenser och insats. Kodning innebär 

ett letande efter likheter och skillnader i materialet med hjälp av de olika 

kategorier och begrepp som forskarna har fastställt. För att underlätta 

kodningsprocessen använde vi oss av färgpennor där varje färg representerade en 

kategori (Strauss & Corbin 1990). Vi använde vi oss även av bokstavsmarkeringar 

för att tydliggöra vissa saker inom våra kategorier. All kodning gjorde vi 

tillsammans, då vi ansåg det viktigt att bådas tolkningar fick komma fram. Detta 

för att vi skulle känna att vi båda kunde stå bakom våra resultat.  

Angående våra intervjuer valde vi att båda skulle vara med på varje 

intervju och att en av oss skulle ha huvudansvaret. Den andra kunde under 

intervjun komplettera med frågor om något föreföll oklart. Vi såg inget problem 

med att vi var två, då vi var mycket samspelta. Tack vare att vi var två fick vi 

fram mer information än vad vi hade fått annars och även en gemensam förståelse 

för intervjupersonens utsagor (Trost 2010). Vi valde att hålla i intervjun varannan 

gång. Vid första intervjun, som var med organisation B beslutade vi att den av oss 

som inte på förhand kände henne skulle hålla i intervjun. Vi ansåg att 

intervjupersonen eventuellt skulle kunna känna sig mer fri att uttrycka sig då. Vid 

våra intervjuer använde vi oss av en diktafon, vilket Bryman (2011) påpekar som 

viktigt vid detaljerade analyser. För oss var det väsentligt att inget gick förlorat 

och att vi kunde gå igenom det intervjupersonen sagt ett flertal gånger. Genom att 

använda oss av det som intervjupersonen sagt ordagrant blev tillförlitligheten hög. 
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Inför de två första intervjuerna valde vi att förbereda oss genom en testintervju 

med varandra då vi kunde se att diktafonen fungerade och att alla områden täcktes 

med frågorna vi ställde (ibid.).  

I enstaka fall uppkom det situationer då intervjupersonen inte ville att vi 

skulle ha med exempel som de använde sig av i intervjun, då de kände att 

personerna det gällde eventuellt skulle kunna känna igen sig. Vid dessa tillfällen 

stängde vi inte av diktafonen utan enades med intervjupersonen om att vi inte 

skulle transkribera det som sades.  

När det kommer till uppdelningen av skrivprocessen har vi valt att främst 

arbeta med texterna gemensamt. De enstaka avsnitt vi har valt att dela upp har 

varken krävt någon form av analys eller djupare diskussion. 

 

3.3 Metodens förtjänster och begränsningar 

I början av vårt uppsatsskrivande hade vi valt att inrikta oss på barn till föräldrar 

som blivit tvångsomhändertagna enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård. Redan efter första intervjun kände vi att vi ville bredda vår 

undersökning till att titta på barn till föräldrar med psykisk ohälsa överlag. Detta 

innebar att vissa saker skilde sig mellan vår första intervju och våra fyra andra. 

Bland annat valde vi att byta ut citatet från Kuling som vi hade med oss som 

rekvisita till ett annat som var mer aktuellt för våra nya frågeställningar. Däremot 

förändrades inte själva intervjuguiden markant då vi fortfarande ville fokusera på 

frågor om insatser, samverkan och barnets situation när en förälder är psykiskt 

sjuk. Då vi bytte citat valde vi att ta bort den första intervjupersonens reaktion på 

detta och analyserade därför bara de övriga intervjupersonernas reaktioner 

angående citatet. Med detta gjort såg vi inte några problem med att använda oss 

av resten av den första intervjuns svar, då huvudtemat i intervjun fortfarande var 

detsamma.  

Som vi nämnde tidigare använde vi oss av ett snöbollsurval när vi skulle 

hitta intervjupersoner. Detta gjorde att den bild vi fick från intervjuerna inte kan 

representera en generell syn av professionellas åsikter. Dock påpekar Bryman 

(2011) att kraven på möjligheten att generalisera inte är lika starka i kvalitativ 

forskning som i kvantitativ. Vi tog beslutet att trots dess begränsningar använda 

oss av snöbollsurvalet. Vi är medvetna om att vid användandet av detta urvalssätt 
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kan det bli så att de intervjupersoner man får tips från kan ha vissa gemensamma 

erfarenheter eller attityder med de personer de rekommenderar. Detta kan leda till 

att fältmaterialet inte blir så allsidigt som vi skulle önska (Bryman 2011 & 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011).  

En fördel med att vi använde oss av organisation B, var att vi fick 

kontakter som vi annars inte hade kunnat få (Bryman 2011). Fördelen med att vi 

använde oss av Kuling, var att vi kunde få fram mycket information med bara en 

knapptryckning. Dock fanns det etiska dilemman med detta, vilket vi kommer ta 

upp under avsnittet för etik. En begränsning med att vi använde oss av Kuling var, 

att vi fråntog oss möjligheten att få ta del av yngre barns upplevelser, då de kan 

vara för små för att använda sig av internet. Vi missade även att få de barns 

utsagor som inte hade tillgång till internet. Dock tyckte vi att internet var det bästa 

sätt för att kunna ta del av ett flertal barns berättelser och att fördelarna med 

Kuling övervägde nackdelarna. En annan begränsning med att använda sig av 

texter som skrivits på internet är frågan om tillförlitlighet. Vi kommer gå närmare 

in på det under nästa avsnitt.  

 

3.4 Metodens tillförlitlighet 

Vid frågan om transparens anser vi att vi har varit öppna med våra 

tillvägagångssätt och vi kommer under arbetets gång vara öppna med både våra 

brister och våra förtjänster. Detta för att vår forskning ska vara möjlig att kritisera 

och diskutera (Svensson & Ahrne 2011).  

Begreppet validitet innebär huruvida det som har avsetts att undersökas 

har undersökts (Bryman 2011). Då vi har gjort en kvalitativ studie anser vi att det 

är svårt att säga om vi har mätt det vi avser att mäta, då vi genom våra intervjuer 

och forum inte har mätt något, utan snarare fått en djupare insikt i vår 

problemformulering. Det vi utgått ifrån var människors utsagor och därför hade 

det så hög validitet eftersom det var deras syn på saken.  

Reliabilitet undersöker huruvida forskningen kan genomföras igen och 

uppnå samma resultat. Vi anser att om en annan person skulle utföra exakt samma 

forskning som vi, skulle denne inte få fram exakt samma resultat, då en social 

miljö alltid är föränderlig. Detta innebär att man aldrig kan frysa en specifik 

situation så att en annan person kan göra exakt samma mätning. Vår forskning är 
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kontextbunden. Däremot anser vi fortfarande att vår forskning kan vara reliabel då 

andra forskare skulle kunna komma fram till liknande resultat, trots den ständigt 

föränderliga miljön. Våra resultat anser vi vara en av flera möjliga tolkningar av 

situationen. Kvalitativa forskare brukar uppfatta sin egen rapport som en av flera 

tänkbara representationer och inte som en slutgiltig version av den sociala 

verkligheten (ibid.).  

När det kommer till de inlägg som vi använt oss av på hemsidan Kuling 

har vi funderat över hur vi kunde få veta vem eller vilka det var som egentligen 

hade skrivit inläggen. På internet kan en vuxen utan problem uppträda som ett 

barn (Daneback & Månsson 2008). Vi hade självklart detta i åtanke under vårt 

sökande efter texter på internet. Dock ansåg vi att det ändå fanns viss 

tillförlitlighet då det är en specifik hemsida för barn med psykiskt sjuka föräldrar. 

Vi tycker att vi till stor del kan anta att de flesta som skriver inlägg på sidan är 

barn som har sökt sig dit, antingen på eget bevåg eller med hjälp från någon 

vuxen.  

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och kodning av 

intervjumaterialet samt texterna på forumet Kuling. Vi fick med hjälp av detta 

fram olika åsikter och erfarenheter som kunde belysa våra frågeställningar och 

som vidare kunde ge oss en samlad och nyanserad bild av vår 

problemformulering. Med hjälp av en förberedd intervjuguide kunde vi lättare få 

svar på våra frågeställningar. Samma sak var det med forumet där vi inom ramar 

som vi själva bestämt, kunde välja de inlägg som vi ansåg kunde belysa vårt syfte 

och våra frågeställningar. 

 

3.5 Etik 

Vi är medvetna om att vi under skrivandet av vår uppsats har varit färgade av 

värderingar och förutfattade meningar. Därför vill vi uppmärksamma detta här 

och påpeka att det har påverkat hur vi tolkat våra resultat. Denna medvetenhet har 

hjälpt oss att stanna upp och ifrågasätta våra egna värderingar, vilket gjort att vi 

har kunnat vara mer objektiva än vad vi kunnat vara utan denna medvetenhet 

(Andersson & Swärd 2008).  

Eftersom att vi ansåg att barnen vi undersökte tillhörde en utsatt grupp 

valde vi att inte ta direkt kontakt med dem utan använde oss i stället av 
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internetforumet Kuling för att ta del av barnens upplevelser. Genom intervjuer 

med dessa barn hade vi självfallet fått en riktigare och mer djupgående bild av 

problemet, men vi ansåg inte att den kunskap vår undersökning syftade till att ge, 

uppvägde de negativa konsekvenser som intervjuer med barnen hade kunnat få 

(Daneback & Månsson 2008). Vi tror att barnen skulle ha kunnat ta skada av att 

bli intervjuade av oss, då vi varken har utbildning eller erfarenhet av att prata med 

barn om denna sorts problem. Vi ville undvika att riva upp eventuella känslor hos 

barnen som vi sedan inte skulle kunna ha möjlighet att bemöta på ett 

professionellt sätt. 

I vårt uppsatsarbete tog vi hänsyn till de fyra etiska huvudkraven som det 

skrivs om i Vetenskapsrådets text, Forskningsetiska principer – inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det första är informationskravet. 

Deltagarna i vår undersökning var väl informerade om vad deras medverkan 

innebar och vad som skulle komma att krävas av dem. De var även informerade 

om vad undersökningen handlade om och vad den skulle komma att användas till. 

Vidare informerade vi deltagarna om att det var frivilligt att delta och därför 

kunde de också när som helst avbryta sitt deltagande. På detta sätt var de väl 

informerade och deras beslut om att medverka var väl övervägt (Vetenskapsrådet 

2012). När vi hade informerat våra deltagare om vad vår undersökning skulle 

handla om, kunde de ge ett genomtänkt samtycke då de visste vad som 

förväntades av dem. Detta uppfyllde då det andra kravet som är samtyckeskravet. 

När det gällde inläggen på Kuling kunde vi läsa oss till under fliken “regler” att 

lagen om upphovsrätt gäller för allt material på Kuling. Det betyder att vi inte får 

sprida materialet utan tillstånd och/eller sälja och kopiera det. Vidare framgick det 

att vid önskan om att använda sig av Kulings material behövdes en skriftlig 

förfrågan. Vi mailade och beskrev vad vi skulle använda inläggen till och fick ett 

positivt svar från dem och blev därmed tillåtna att använda oss av inläggen. Dock 

hade vi ändå i åtanke att människor på internet ofta uttrycker sig mer privat än i 

andra offentliga miljöer. Trots att de redan existerande etiska riktlinjerna även 

omfattar internet var vi medvetna om att människor på internet uttrycker sig i vad 

de ofta anser vara ett ”privat rum” (Daneback & Månsson 2008). Därför har vi 

varit noggranna med att avidentifiera och anonymisera de personer som skrivit 

inläggen som vi använt oss av. Även om de flesta på internet använder sig av 
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fiktiva namn ville vi inte riskera att någon känner igen någons användarnamn och 

på så vis kan härleda texten till en viss person.  

Före våra intervjuer upplyste vi våra deltagare om att de kommer vara helt 

anonyma i vår undersökning. Vi berättade att vi skulle avidentifiera texterna i 

enlighet med konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att vi endast 

använder de uppgifter vi fått in till vår undersökning och inte i andra syften 

(Vetenskapsrådet 2012). Vi vill även påpeka att vi på grund av hänsyn till 

intervjupersonerna låtit dem ta del av och kommentera det transkriberade 

materialet från sina egna intervjuer innan vi använde oss av det i uppsatsen. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
I denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för kristeorin som vi har valt att 

utgå ifrån när vi analyserar vårt insamlade material. Vid valet av vår teori utgick 

vi från de mönster som framträdde i vårt insamlade material från hemsidan 

Kuling. De mönster vi kunde se var att barn på Kuling beskrev det som att de 

hade förlorat sin förälder, på grund av förälderns psykiska sjukdom. Barnen 

uttryckte även att de kände ilska, sorg och oförståelse för sin situation. I vårt 

sökande efter en teori utgick vi ifrån dessa mönster och valde då kristeorin. I vårt 

användande av kristeorin har vi valt att utgå ifrån vad barnen har berättat på 

Kuling, och därför ser vi på barnets livssituation som utsatt, vilket Persson (1995) 

beskriver som en kris. Därför har vi valt att använda oss av denna teori, då vi 

anser att den på ett bra sätt kan hjälpa oss att med nya ögon se på barnets situation 

angående hur det egentligen är att leva med en psykiskt sjuk förälder. Genom att 

använda oss av denna teori kommer vi även att kunna beskriva barnets situation 

utifrån olika faser och på så sätt tydliggöra vad barnet är i behov av. Vidare 

kommer vi att kunna få ytterligare förståelse för varför vissa insatser fungerar 

eller inte, med hjälp av kristeorins perspektiv utifrån vad som är viktigt för en 

person i kris.  

I vårt användande av kristeorin utgår vi ifrån två olika författares 

beskrivningar av den, Thore Persson (1995) och Maare Tamm (2002). Perssons 

(1995) bok använder vi oss av för att gå igenom grunderna för kristeorin, medan 

Tamms (2002) bok Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom går lite mer in på 
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djupet och beskriver mer ingående delar i krisens olika reaktioner, stadier och 

faser. 

 

4.1 Kristeori 

Persson (1995) uppger att kristeorin grundades av en psykoanalytiskt orienterad 

läkare vid namn Erich Lindemann. Lindemann blev inspirerad till teorin när han 

var verksam på ett sjukhus samma kväll som en stor brandkatastrof ägt rum. 

Sjukhuset blev fullt av sörjande människor som förlorat en nära anhörig eller vän. 

Lindemann såg då en möjlighet i situationen att kunna göra sig en bild av sorgen. 

Lindemann ville med denna undersökning få en förståelse för hur människor 

hanterar sin sorg över en längre tid och han ville beskriva den akuta sorgen (ibid.). 

Författaren har i sin bok tagit avstamp i Lindemanns kristeori.  

Persson (1995) beskriver att när en människa är i en utsatt livssituation så 

kan det uppstå somatiska och psykiska reaktioner hos denna. Detta är då en kris. 

En kris kan uppkomma efter ett påtvingat uppbrott eller en förlust. Tamm (2002) 

går ännu djupare i de olika stadier och faser som kristeorin kan innehålla, så som 

att en kris kan uppstå i samband med att vi förlorar den kontroll som vi haft över 

vår tillvaro. Ofta när en människa drabbas av detta leder det till radikala 

förändringar i den drabbade människans relationer till verklighet och liv (ibid.).  

Persson (1995) beskriver att sorgen som människor kan känna under en 

kris måste bearbetas, och detta på ett konstruktivt sätt. Sorgen bearbetas på så vis 

att den person som befinner sig i kris ska bejaka, både känslomässigt och 

förståndsmässigt, vad det är som verkligen har hänt. Vidare måste personen i kris 

tillåta sig själv att ge tillämpliga uttryck för de olika känslor som förlusten (eller 

motsvarande) kan ha väckt.  

Det finns två olika sorters kriser. Den ena kallas för utvecklingskris och 

den andra för traumatisk kris. En utvecklingskris är en psykiskt påfrestande period 

i livet som hör till den normala utvecklingen hos en människa. Den sortens kris 

kommer vi inte att använda oss av i vår analys. Vi kommer istället använda oss av 

den traumatiska krisen, en kris som utlöses av yttre förhållanden. Dessa yttre 

förhållanden hotar människans existentiella villkor genom extrem påfrestning. 

Den uppkommer när en exceptionellt traumatisk händelse har ägt rum, som i sin 

tur leder till försämringar och betydande förändringar av livssituationen. Det kan 
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handla om att mista ett barn eller annan närstående person eller en allvarlig 

sjukdom (Tamm 2002).  

Som Tamm (2002) skriver i sin bok, kan man dela in traumatiska kriser i 

olika typer. Detta beroende på vad som orsakar krisen. Dock skriver han vidare, 

att en sådan indelning är en generalisering, då en kris faktiskt kan orsakas av flera 

olika faktorer. Vi har valt att använda oss av två olika typer av traumatiska kriser 

när vi skriver. Krisen som en följd av förlust och den moraliska krisen. Krisen 

som följd av en förlust innebär att det kan vara en person i ens närhet som gått 

bort, en nära relation som brustit eller liknande. En individ reagerar ofta med sorg 

när det handlar om en förlust. Vi använder oss av förlustaspekten då barnen på 

Kuling, som vi tidigare nämnde, uttryckt att de upplever det som att de förlorat sin 

förälder.  Vi har därför, i användandet av kristeorin, valt att se det som en förlust 

för barnet att ha en psykiskt sjuk förälder. Barnen har inte förlorat sin förälder rent 

fysiskt, men de har förlorat den på så sätt, att den kanske inte kan leva upp till sin 

roll som förälder. Den moraliska krisen är den kris en människa upplever när hon 

känner att hon inte har gjort allt hon kunnat, och känner sig ansvarig för vad som 

har hänt. Dessa är känslor av ansvar och skuld och behöver inte vara rationella. 

Skuldkänslorna finns ändå hos personen och dessa är plågsamma (ibid.). Denna 

del av krisen kommer vi använda oss av för att analysera huruvida barnen 

upplever skuld gentemot sina föräldrar.   

 

4.2 Krisens faser 

Det råder delade meningar bland forskare huruvida det finns bestämda stadier i 

krisens förlopp eller om de inte existerar överhuvudtaget. Vi har därför valt att se 

på det som Tamm (2002), att för enkelhetens skull dela in krisens reaktioner i 

olika faser, men inser att de i praktiken ofta överlappar varandra och inte är strikt 

bundna.  

Den första fasen kallas chockfasen, då en traumatisk kris ofta inleds med 

en chock. Det som hänt kommer oftast som en chock för personen som då inte 

riktigt förstår vad som hänt. Chocken kan medföra en mängd olika saker. Det kan 

bli svårt för personen att ta in information, och känslorna kan stängas av. Denna 

distans gör att den chockade personen inte drabbas av panik. Om personen inte 

kunnat stänga av sina känslor drabbas denna av panik, och kaotiska känslor 
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kommer fram. Denna fas brukar inte vara länge, den kan vara några dagar. När 

chocken har släppt kommer reaktionerna, de olika känslor som har hållits tillbaka 

eller varit avstängda. I denna fas kommer personen till insikt om vad som 

egentligen har hänt och reagerar med en mängd känslor som raseri, ängslan, 

ångest och skuld. Personen är här utlämnad åt den traumatiska händelsen och får 

kämpa med sin egen förtvivlan. Därefter påbörjas bearbetningsfasen. Här börjar 

den krisdrabbade personen återvända till vardagen och det akuta skedet av krisen 

har nu lämnats. Personen kan nu börja tala om det som hänt rationellt och 

realistiskt, och kan börja söka efter konstruktiva lösningar. Därefter kommer den 

fjärde och sista fasen, nyorienteringsfasen. I denna fas har personen lämnat det 

svåra bakom sig och kan fortsätta leva ett normalt liv och försonas med sitt öde. 

Det som har hänt är nu integrerat i individens liv (ibid.). 

 

4.3 Krisdrabbade personers behov 

Tamm (2002) beskriver att det skiljer sig från person till person hur man reagerar 

vid en traumatisk kris. Människor är olika med olika erfarenheter och 

personligheter. Även åldern spelar in. Det antas att barn och tonåringar är mer 

sårbara än vuxna, då de inte har lika mycket livserfarenhet som kan hjälpa dem 

hantera krisen.  

De flesta människor som hamnat i ett kristillstånd får inte professionell 

hjälp. Många tar sig ur det själva, med stöd av dem som står nära. Dock anses e 

för sin egen ochdet att en människa som är i kris behöver professionell hjälp, båd 

för sina närmastes skull. Den professionella bör vara ärlig mot den krisdrabbade 

då personer i kris framförallt behöver information. Den krisdrabbade ska 

informeras om vad som hänt och vad som kommer att hända. Denna information 

behöver ges vid mer än ett tillfälle, då det kan vara svårt för någon i kris att ta till 

sig information (ibid.).  

När ett flertal människor drabbas av en katastrofsituation kan de få en “vi-

känsla”. Detta innebär att de känner en stark samhörighet då de vill hjälpa 

varandra och bearbeta saker gemensamt. Denna gemensamma bearbetning kan 

fylla en väsentlig funktion genom att komplettera den professionella hjälp som 

redan finns (ibid.).  
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Det vi anser vara mest relevant i kristeorin för vår undersökning, är främst 

de två olika traumatiska kriserna, krisen som följd av en förlust och den moraliska 

krisen. Vi kommer även lägga fokus på de olika faser den krisdrabbade personen 

går igenom och vad detta innebär. Relevant är också de olika behov, så som 

information vid upprepade tillfällen, professionellt stöd och möjlighet att träffa 

andra personer i liknande situation, som en krisdrabbad person har och vad som 

krävs för att de ska uppfyllas. 

 

5 Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer vi att presentera resultaten från inläggen och 

intervjuerna, och analysera dessa med hjälp av kristeorin och tidigare forskning. 

När det gäller vår användning av kristeorin har vi, som vi tidigare nämnt, valt att 

se på barnets situation med en psykiskt sjuk förälder som en kris. Detta för att 

barnet är i en utsatt livssituation, vilket har lett till radikala förändringar i barnets 

liv (Persson 1995 & Tamm 2002). Vi har även valt att se det som en förlust av 

föräldern när denna lider av psykisk sjukdom. Genom att vi använder oss av 

kristeorin uppmärksammar vi de olika faser som barnet kan uppleva i sin kris. Vi 

är medvetna om att detta gör att vi kommer att rikta in oss på en viss sorts 

insatser, så som vikten av information, som enligt kristeorin är viktiga. 

Vi har avidentifierat alla intervjupersoner och de barn som skrivit 

kulinginläggen. Vi har valt att kalla våra fem intervjupersoner för Intervjuperson 

1-5. Barnen som skrivit kulinginläggen kallar vi Kuling 1-9. 

 

5.1 Barn på forumet Kuling  

De inlägg vi använt oss av har vi hämtat från hemsidan Kuling. Denna riktar sig 

som tidigare nämnts till barn till psykiskt sjuka föräldrar och fungerar som en 

mötesplats för dem. I detta forum kan barnen dela sina upplevelser med andra 

barn i samma situation.  

 

5.1.1 Skuld och ansvar 

Det framkommer i Kulinginläggen att många barn känner att de får ta ett ensamt 

och tungt ansvar i sin situation, både för sig själva, den psykiskt sjuka föräldern 
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och för det praktiska hemma, vilket innebär omsorg och avlastning för syskon och 

i vissa fall även den friska föräldern. Barnen beskriver det som att de blir förälder 

till sin förälder och att ansvaret att se till att föräldern mår bra och inte skadar sig, 

läggs på dem av både samhället och den sjuka föräldern. Det upplevda ansvaret 

för den sjuka förälderns mående kan leda till att barnen minskar på sin egen fritid 

och inte hinner umgås med vänner och att skolarbetet blir lidande. Barn kan känna 

sig svikna av omgivningen då denna inte alltid reagerar, som Kuling 2 berättar: 

 

Skolan reagerade inte på att jag skippade så mycket, och jag kände mig så 

sviken. Jag försökte få allting att fungera, jag kunde knappt vara bort ifrån 

lägenheten eftersom jag var orolig över att ingen kunde passa mamma och 

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

själv, ta hand om mig själv och mina vanliga problem, och samtidigt vakta 

mamma. 

 

Känslor av skuld förekommer hos barnen då de kan klandra sig själva för 

förälderns beteende och mående. Barnen beskriver att de även känner ett ansvar 

att skydda föräldern, att vara lojal och hålla hemsituationen hemlig. Dessa känslor 

av skam och lojalitet, kan göra det svårt för barnet att berätta för andra om hur det 

ser ut i situationen med den psykiskt sjuke föräldern, vilket även kan ha en 

underliggande orsak till att barnet inte vet hur det ska berätta om något så svårt. 

Det är en dubbelhet som kan vara ett stort dilemma för barnet. Kuling 4 skriver att 

den är: 

 
...rädd att berätta. det är ju min största och jobbigaste hemlighet... det 

känns också som att jag avslöjar hela min familj om jag berättar det, jag 

avslöjar ju även mina syskons och mammas hemlighet. så samtidigt som 

jag så gärna vill berätta så känns det så himla fel! jag är så fruktansvärt 

kluven... 

 

Att barnen känner mycket skuld och ansvar stämmer överens med tidigare 

forskning om hur barn till psykiskt sjuka föräldrar upplever sin situation (Granath 

1997). Genom att titta på detta utifrån kristeorin kan vi se att skulden är en central 

aspekt inom den moraliska krisen som drabbar barnen i denna situation. De 

upplever att de inte har gjort allt de kunnat för sin förälder och att det är på dem 
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ansvaret och skulden ligger, för att föräldern mår dåligt (Tamm 2002). I samband 

med att barnet känner skuld för förälderns beteende, vågar de inte berätta för 

andra om hemsituationen och detta förstärks av det som vi tidigare nämnde om 

lojaliteten som barnet upplever gentemot föräldern (Skerfving 2005 & Granath 

1997). Inläggen visar också på att barnens situation förblir ouppmärksammad och 

barnen fortsätter under lång tid att leva under otillräckliga förhållanden. 

 

5.1.2 Insatser 

Information 

I inläggen har det framkommit att många barn inte förstår sig på förälderns 

beteende eller huruvida den är sjuk eller inte. Barnen har också uttryckt att de 

upplever det som mycket viktigt att få information om just detta, men att detta 

sker mycket sällan. När informationen väl har getts har det bara gjorts vid ett 

tillfälle, och då har barnet ofta varit för ungt eller chockat för att förstå. Barnen 

uttrycker att de känner sig förbisedda, bland annat av vuxenpsykiatrin, i sin 

önskan att få information. Som Kuling 2 berättar:  

 
För två veckor sedan fick jag reda på att mamma faktiskt är psykiskt sjuk, 

och att hon har varit det ända sedan jag var fem. […] Även om jag alltid 

har förstått det, så har aldrig någon berättat det för mig. Vilket gör mig 

väldigt arg eftersom det trots allt faktiskt är JAG som har tvingats leva 

med henne alla dessa åren.  

 

Vi har från inläggen kunnat se, att om barnet inte får någon förklaring på 

förälderns beteende och sin situation, kan barnet lägga sin ilska på föräldern, 

vilket kan leda till att relationen dem emellan skadas och att barnet tar avstånd 

från föräldern. Kuling 1 beskriver detta som: 

 

Innan mamma blev sjuk så älskade jag henne, men nu så hatar jag henne. 

de går inte än enda dag utan att hon maipulerar och trycker ner. jag litar 

inte längre och jag är rädd för min mamma. Mamma är inte mamma för 

mig mer- och kommer nog aldrig att bli. 
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Vikten av information till barn med en psykiskt sjuk förälder stöds av Glistrup 

(2005) som menar att med ökad information minskar barnets skuldkänslor, som i 

sin tur minskar risken för att barnet själv ska utveckla psykisk ohälsa. Därför 

skulle vi kunna utläsa att majoriteten av barnen som skrivit inläggen vi läst har 

fått brist på information, då det i nästan alla inlägg framkommer känslor av skuld 

hos dem, vilket vi diskuterade under föregående rubrik.  

Persson (1995) menar att barn behöver få förståelse för det som händer för 

att kunna hantera sin kris. Vi kan i våra resultat se att detta oftast inte sker. Då 

vuxenpsykiatrins förmåga att förklara enligt Glistrup (2005) och Sigling (2002) är 

en faktor som kan göra att barnet, i stället för att utveckla egen psykisk ohälsa 

klarar sig bra under omständigheterna, anser vi att barnens förståelse av tillvaron 

är otroligt viktig.  

Tamm (2002) beskriver det som vanligt förekommande hos människor i 

kris att de kan ha svårt att ta till sig information, speciellt i den inledande 

chockfasen då barnet inser att föräldern är sjuk. Författaren menar att information 

behöver ges vid flera tillfällen till dessa människor, för att de ska kunna ta till sig 

och förstå detta (ibid.), vilket inte har skett i de inlägg vi har tittat på. Om barnet 

alltså får information endast en gång i en fas där den inte har någon förmåga att ta 

till sig innebörden, får barnet inte de nödvändiga verktygen till att förstå 

situationen, som i sin tur gör att barnet inte klarar av att hantera sin kris.  

 

Samtal  

I inläggen framkommer det att barnen har många olika sätt att hantera sin 

situation med en psykiskt sjuk förälder. Vissa barn blir väldigt ledsna och gråter 

mycket. Andra bryter ihop, känner ilska, börjar skolka, börjar dricka, håller upp 

en fasad utåt genom att spela glad och positiv eller blir chockade. Vi har i våra 

inlägg kunnat se att barnen i ett flertal fall har haft reaktioner, som de ovan, under 

en längre period. Ilskan barnen känner kan både vara riktad mot föräldern, som de 

anser vara ansvarig för att det har blivit som det blivit, och mot psykiatrin som de 

anser borde ha gjort mer eller ingripit tidigare. Majoriteten av barnen har i 

inläggen uttryckt att de känner sig ensamma och att de önskar att få prata med 

någon om sin situation, och att det blir lättare att hantera sin situation om de får 

berätta för någon. Kuling 6 skriver: ”...jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag kände 

mig helt ensam. […] Jag pratat med skolkuratorn det hjälper”. I vissa fall då 
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barnen inte har fått information om var de kan vända sig för professionell hjälp, 

har de ibland sökt hjälp hos någon utan utbildning inom området. Kuling 7 

skriver:  

 

...så var det en dag när jag skulle till SYO för att snacka gymnasie och om 

sina betyg som något faktiskt hände. […] hon fick mig att förstå att jag 

kastade bort mitt eget liv på grund av min mamma. […] Och hon 

förklarade för mig hur jag skulle behandla mamma då hon varit med om 

detta själv. 

 

Behovet av samtal bekräftar Granath (1997) och Skerfving (2005) i sina studier 

där många barn önskat att de fått förklarat för sig att de inte var orsaken till 

förälderns sjukdom. Enligt kristeorin ses barn som mycket sårbara vid en kris, då 

de inte har så mycket livserfarenhet som kan hjälpa dem att hantera krisen (Tamm 

2002). Människor i kris har behov av professionell hjälp för att det ska bli så bra 

som möjligt för både den utsatta och dess anhöriga (ibid.). Detta stödjer Persson 

(1995) som menar att barnen måste bearbeta krisen på ett konstruktivt sätt, till 

exempel genom att sätta ord på sina känslor. Vi kan alltså se att barn som inte har 

redskapen att hantera en kris, är i stort behov av professionella insatser så som 

samtal för att hantera sin situation.  

I vissa fall har barnen som vi nämnde, vänt sig till någon utan kunskap 

inom området, för att få hjälp. Detta kan leda till att barnen bearbetat sin situation 

på ett mindre konstruktivt sätt, som ytterligare distanserar dem från föräldern och 

minskar deras förståelse för förälderns sjukdom. Även Perssons (1995) beskriver 

att professionell hjälp är väsentligt för att kunna bearbeta sin situation på ett 

konstruktivt sätt. Vi drar slutsatsen att information till barn behöver ges under 

kontrollerade professionella former, för att det ska hjälpa barnet på bästa sätt.  

Däremot kan barnen inte direkt börja prata om sina känslor, utan behöver 

ha lämnat det akuta skedet av krisen, då de precis har insett vilken situation de 

befinner sig i. Denna fas kallas bearbetningsfasen och inte förrän barnet har nått 

den, är det hjälpt av att samtala om problemet (Tamm 2002). Vi kan dra en 

parallell med informationen som ges till barnet om förälderns sjukdom här. 

Liksom barnet inte kan förstå information i chockfasen, kan de heller inte förstå 
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hur de ska uttrycka sig eller bearbeta problemet i samma fas. Därför är det viktigt 

att insats till barnet ges vid rätt tid och tillfälle. 

 

Vardagen 

Många barn på Kuling påpekar att de skulle vilja ha mer hjälp i vardagsmiljön, för 

att få den att fungera, och att hjälpen inte ska komma försent. Kuling 2 berättar: 

”Hon hade slutat ta ansvar för att städa och laga mat […] ingen hade städat 

lägenheten, tagit reda på disk och dylikt på flera veckor”. Barnen beskriver sin 

vardag som kaosartad, oförutsägbar och otrygg och en önskan om mer hjälp i 

hemmet uttrycks.  

Ibland kan en trygg närstående person, så som en frisk förälder, vara till 

hjälp för barnet. Dock uttrycker flertalet barn en brist på en sådan person. Det har 

från inläggen framkommit att omgivningen ibland tror att barnet har en trygg 

person i sin närhet som kan hjälpa till med vardagen, då denne egentligen inte är 

en resurs för barnet. Detta berättar Kuling 1 om: ”Jag kom hem från skolan, 

lagade oftast mat åt mina syskon då pappa nästan alltid jobbade sent, eller var på 

fotboll. .Mamma låg i sängen och grät.”  

Vi har från inläggen sett att vardagen som barnen lever i kan resultera i två 

uttryckssätt. Antingen blir barnen “duktiga barn” där de gör det bästa av 

situationen och inte visar utåt att något är fel, eller så blir barnen utåtagerande. 

Dessa två reaktioner visar att något är fel i hemsituationen. Att hemsituationen 

inte fungerar är vanligt förekommande tema i tidigare forskning (Sigling 2002 & 

Skerfving 2005). 

Enligt kristeorin är den sista fasen, som en person som drabbas av kris går 

igenom, nyorienteringsfasen. I denna fas kan barnet gå vidare från det svåra och 

tillbaka till att leva ett normalt liv, när det har förstått och bearbetat sin situation 

(Tamm 2002). Det svåra som vi vill uppmärksamma här är att i barnens fall är 

hemsituationen med en psykiskt sjuk förälder nästan aldrig fungerande eller 

“normal”, utan oförutsägbar och svår som vi nyligen nämnde. Alltså kan barnet 

oavsett sin bearbetning av känslor inför sin situation aldrig nå 

nyorienteringsfasen, då denna inte är möjlig om hemsituationen inte är fungerade. 

En insats som gör hemmet “fungerande” är alltså väsentlig för att barnet ska 

kunna bearbeta sin kris konstruktivt. 
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Igenkännande 

Något som barnen på Kuling nämner, är att de tycker att det är väldigt viktigt att 

få träffa andra barn med liknande erfarenheter, för att kunna känna sig förstådda. 

Kuling, menar barnen, är bra då de på hemsidan kan känna igen sig och på så vis 

känna sig mindre ensamma och mindre oförstådda. Som Kuling 3 berättar: 

  
För det var precis den känslan jag fick när jag läste runt på hemsidan, att 

jag inte var ensam. Som sagt så pratar jag med skolkuratorn men jag 

skulle tycka det vore väldigt skönt att prata med någon som varit med om 

samma sak och kan förstå på ett annat sätt. 

 

Dock uttrycker många att de skulle vilja få ytterligare möjlighet att prata med 

andra barn som har det likadant. Behovet av att prata med andra i samma situation 

stöds även i tidigare forskning (Skerfving 2005 och Glistrup 2005).  

I kristeorin används begreppet “vi-känslan”. Denna framkommer när ett 

flertal människor tillsammans drabbats av en katastrofsituation och därför kan 

känna ett behov av att bearbeta händelsen tillsammans (Tamm 2002). Vi har valt 

att se på barnens önskan om att få träffa andra barn i liknande situationer, som en 

motsvarighet till detta. Barnen har alla drabbats av en situation som skulle kunna 

liknas vid en katastrof som får dem att känna en viss samhörighet med varandra, 

trots att de inte har varit med om exakt samma situationer. Igenkännande och 

samhörighet är alltså en viktig del av bearbetningen och efterfrågas i många fall 

av barnen. Dock har vi inte sett något inlägg som hänsyftar till en insats, där detta 

behov som barnen uttrycker, tillgodoses, förutom Kuling.  

 

5.2 Professionellas syn 

Det de professionella tagit upp i våra intervjuer överensstämmer med stor del med 

det barnen har skrivit i inläggen. Detta resulterar i att mycket som vi nämnt under 

inläggen återkommer i det vi tar upp under intervjuerna. Vi anser att det är viktigt 

att få de professionellas syn på barnens situation då detta senare kommer att 

utvecklas i de professionellas tankar om insatser.  

 

 



28 
 

5.2.1 Samverkan 

Intervjupersonerna påpekar att det krävs insatser från många olika 

kunskapsområden för att hjälpa barn till psykiskt sjuka föräldrar. Detta innebär att 

samverkan är väldigt viktigt och att samarbetsformer som fungerar är nödvändiga 

att hitta, eftersom inget område kan allt. Många gånger träffar olika instanser 

samma barn i olika sammanhang utan att veta om det. Med ett förbättrat 

samarbete över gränserna skapas en helhetssyn på dessa barns situation. 

Intervjuperson 5 menar att det är “... väldigt bra tycker jag när alla som är 

inblandade sätter sig tillsammans och okej, vad gör ni, vad gör vi, vad ska ni 

göra?” Som hjälp till detta samarbete mellan instanserna finns organisation B som 

fungerar som en samverkansportal för de olika kunskapsområdena. Denna 

organisation beskriver Intervjuperson 4 som positiv: ”… där är bra naturliga vägar 

mellan de olika socialtjänsterna och psykiatrin och så, […] om man behöver 

kontakta kring någonting så är det, finns alla möjligheter där…” 

Under intervjuerna har det framkommit att mycket av samarbetet mellan 

instanserna fungerar bra. Något som dock skulle kunna förbättras i samarbetet är 

vuxenpsykiatrins ansvar att förklara för barnet om förälderns sjukdom, innan 

barnet kommer i kontakt med andra instanser, vilket intervjuperson 2 berättar: 

”…det är det egentligen vuxenpsykiatrin ska göra, förklara för barn, men det är 

inte alltid det blir gjort…” 

Att ett väl utvecklat samarbete är viktigt, kan vi även se i tidigare 

forskning. Sigling (2002) nämner att inblick i varandras arbete är väsentligt och 

Skerfving (1996) anser att ett arbete utan samarbete inte kan ge heltäckande 

insatser till dessa utsatta barn. Hon menar också att ett samarbete som brister går 

ut över barnens rätt till insatser.  

När vi ser på bristen på samarbete utifrån kristeorin kan vi se hur mycket 

den bristen kan ställa till med. Detta då barnet, enligt Tamm (2002), går igenom 

olika faser med behov av skiftande insatser. Problemet är då att om något brister i 

samarbetet mellan de olika instanserna, får inte barnet den hjälp som det faktiskt 

behöver för att bearbeta sin situation. Brist på samverkan sträcker sig alltså längre 

än just där problemet ligger, det berör hela barnets process för att kunna ta sig 

igenom krisen den befinner sig i.  

En av de faser vi nämnde ovan, som barnet går igenom, handlar om 

reaktioner. Då kommer alla känslor fram som hittills varit avstängda eller har 
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hållits tillbaka, på grund av chocken som barnet befunnit sig i. Detta kan vi se i 

många inlägg som barnen har skrivit på Kuling. Det är mycket känslor som 

beskrivs såsom ilska, sorg, rädsla och oro. Detta är helt naturligt enligt kristeorin, 

då alla faser är viktiga för att barnet ska kunna lägga krisen bakom sig. Dock har 

de flesta barn som uttryckt mycket känslor haft dessa under en längre period, 

vilket vi nämnde tidigare. Detta kan vara ett resultat av bristande samverkan. Om 

inte de olika instanserna, som funnits till för att hjälpa barnen, har samverkat 

tillräckligt kring vem som ska finnas där för barnen och vem som ska göra vad, 

faller barnen kanske mellan stolarna och får istället ingen hjälp alls, vilket har 

framkommit i våra intervjuer. Utan denna hjälp kan inte barnen gå vidare till nästa 

fas som berör själva bearbetandet av allt som hänt. Detta leder till att barnen inte 

kan tala om vad de har varit med om på ett realistiskt och rationellt sätt. Istället 

blir det som vi har kunnat se, att barnen stannar kvar i reaktionsfasen och drivs av 

sina starka känslor. Vidare kan vi se att när barnen uttrycker i inläggen på Kuling, 

att de fått hjälp i form av samtal eller liknande, har de kommit längre i sin 

bearbetning av krisen de befunnit/befinner sig i. Dessa barn uttrycker sig mer 

rationellt om det som hänt och har inte lika starka känslouttryck (jämför Tamm 

2002). Vi kan alltså se att samverkan är mycket viktigt. Om de olika instanserna 

inte kan samarbeta för att hjälpa barnen så sätter det dem i en svårare sits än vad 

de skulle behöva befinna sig i. 

 

5.2.2 Att få information och uppmärksamhet 

Det framhålls, framförallt inom vuxenpsykiatrin, att de professionella tycker det 

är svårt att prata med och uppmärksamma barnen, och att vissa instanser, så som 

vuxenpsykiatrin, brister i att informera barnen. Detta trots att intervjupersonerna, 

liksom barnen, anser det vara mycket viktigt att ge information till barnet om 

förälderns sjukdom och orsaken till denna. Som Intervjuperson 4 påpekar “...det 

är väldigt viktigt i de samtalen också, att lyfta skulden från dem och även sätta ord 

på det här att det är inte på grund av dig som mamma eller pappa är sjuk, utan det 

är något annat som gör.” Intervjupersonerna menar att det är viktigt att den som 

informerar barnet om förälderns tillstånd, är kunnig inom området och kan 

förklara på ett sätt som är begripligt och hjälper barnen att sätta ord på sina 

känslor, och att detta är en anledning till att de professionella ska ha 
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huvudansvaret för att barnet får den information det behöver. Informationen 

behöver vara återkommande för att barnet ska kunna ta till sig den.  

Intervjupersonerna menar att de brister som finns i att informera barnet, 

handlar mycket om att den nya lagen från 2010 som lägger ansvar på de 

professionella att särskilt beaktar barnets behov av råd, stöd och information, ännu 

inte helt implementerats, vilket intervjuperson 2 påpekar: ”... vi har en lagstiftning 

där barnen ska beaktas och så men verkligheten ser ju inte ut så. Psykiatrin idag är 

hårt belastad och vuxenpsykiatrin, där skrivs man ut. Där kan man skrivas in och 

ut utan att barnen har blivit tillfrågade”.  

När det handlar om att prata med barnen, anser intervjupersonerna att det 

är viktigt att de vuxna markerar att de tar över ansvaret, och att det inte är barnens 

ansvar att ta hand om familjen, vilket barnen flertalet gånger tror.  

Intervjupersonerna påpekar att barn är mycket lojala och skyddar sina föräldrar 

och i vissa fall inte vågar prata om sin situation, då de känner skuld för förälderns 

mående och inte vill avslöja hemsituationen för någon utomstående. Barnen säger 

inte hur svårt de egentligen har det hemma utan är så kallade ”duktiga barn”, 

vilket gör dem svåra att hitta, uppmärksamma och prata med. Då 

intervjupersonerna menar att det är svårt och traumatiskt och ibland även skadligt 

för ett barn att leva med en psykiskt sjuk förälder, behövs det mer insatser som 

uppmärksammar barnen och deras behov, även om barnen idag är mer 

uppmärksammade än vad de var förr. Detta menar intervjuperson 3 då denne 

säger: ”… här finns ett barn med i bilden. De behöver vi nog uppmärksamma nu, 

mer nu.”  

Ett problem som kan uppstå när ett barn med en psykiskt sjuk förälder inte 

uppmärksammas och får information om sin situation, är att barnet inte blir 

medvetet om att det behöver stöd. Detta i samband med att intervjupersonerna 

berättar att barnens rättigheter i många fall kommer efter förälderns trots att det 

enligt lag borde vara tvärtom, tolkar vi som ett stort problem. Intervjupersonerna 

vet inte hur de ska se och uppmärksamma barnen vilket intervjupersonerna anser 

leda till att barnens rätt inte alltid får utrymme. Intervjuperson 2 sammanfattar 

vikten av information genom att säga: “...allt det här, information och se till så 

barnets vardag blir förutsägbar, det är det viktigaste i behandlingen.”  

De professionella påpekar vid intervjuerna, att barnen kan känna mycket 

lojalitet och skuld för förälderns beteende, vilket innebär svårigheter för barnen att 
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prata om sin situation. Detta tillsammans med de professionellas svårigheter att 

prata med barnen kan leda till att barnen inte alltid uppmärksammas och då inte 

heller får den information som de behöver. Barn till psykisk sjuka föräldrar hålls 

på så vis kvar som ett dolt problem eftersom att varken barnen eller de 

professionella lyfter barnens situation.  

Enligt Tamm (2002) är information en mycket viktig del för barnets 

bearbetning av sin situation i kris, vilket överensstämmer med tidigare forskning 

som menar att med ökad information minskar barnets skuldkänslor (Glistrup 

2005). Tamm (2002) menar att om barnen inte får denna information kan de inte 

få förståelse för sin situation. Detta kan få till följd att de tror att så som de har det 

är “normalt” (Tamm 2002). Barnen kanske inte förstår att de har rätt till och är i 

behov av hjälp och ber därför inte heller om det. Detta kan leda till att barnen 

känner osäkerhet inför att prata om sitt problem och inte vågar ta upp det, trots att 

de i många fall vill. Vi kan alltså se att både barnen och de professionella anser att 

information behövs, men de professionella finner det svårt att prata med barnen, 

vilket bekräftar barnens upplevelse om att det är något som man inte ska prata om. 

Om vi ser på frågan om information utifrån kristeorin kan man se att det inte bara 

handlar om att barnen behöver information för att kunna bearbeta krisen och 

förstå och acceptera vad som har hänt (jämför Persson 1995). Det handlar även 

om de professionellas osäkerhet att prata med barnen, vilket kan leda till att barn 

överhuvudtaget inte vågar komma fram med hur de har de hemma och uttrycka att 

de behöver hjälp.  

Vi kan alltså genom att se vad de professionella, barnen, tidigare forskning 

och kristeorin säger dra slutsatsen, att en viktig insats i form av information till 

barnen brister. 

 

5.2.3 Vardagen 

Det framgår från intervjuerna att barn som lever med en förälder med psykisk 

sjukdom i de flesta fall behöver stöd i hemmet. Intervjuperson 2 beskriver hur 

vardagen kan se ut för ett barn: “... barnen är ju mammor till, till föräldrarna. De 

är superduktiga, ja mammor, de är superduktiga mammor, de är städare, de kokar 

kaffe, och de släcker cigaretter...”. Det framgår vidare från intervjuerna att det är 

väldigt viktigt för barnen att ha en fungerande och förutsägbar vardag, där bland 

annat mat i kylen och rent hemma är basala behov som behöver tillgodoses. 
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Organisation A tillhandahåller sådana praktiska insatser för barn som lever med 

en psykiskt sjuk förälder. De går hem till familjer som behöver stöd och ger 

trygghet till barnet men avrundar insatsen när barnet börjar förskolan. Denna 

insats fungerar mycket bra uttrycker samtliga intervjupersoner, men den skulle 

behöva bli mer heltäckande med utökade tider, arbete på lov och helger och med 

mer flexibilitet. Inte bara tills de börjar förskola, utan något som kan finnas kvar 

uppåt i åldrarna. Intervjuperson 3 säger angående organisation A: ”…egentligen 

är det ju synd för det finns ju bara för de små. […] Så egentligen det skulle funnits 

någon som mer, skolåldern. […] Där är ett litet glapp.”  

Det framgår vidare från intervjuerna att barnen behöver känna att 

vardagsmiljön är hanterbar innan insatser, så som att bearbeta känslor, kan vara i 

fokus. Det handlar om att få rätt insats vid rätt tid för att barnet ska känna att den 

hjälper. Även om behandling är viktig så hjälper den inte om tillvaron hemma är 

ohållbar. Intervjuperson 2 säger att det är en: 

 
…konstig syn […] att tro att det ska lätta för något barn att gå hit och 

prata om hur det känns när det är lika jävligt när de kommer hem. […] Vi 

måste se till att det fungerar [i hemmet, vår anm.] först, sen så orkar man 

kanske också prata om hur svårt det är. 

 

Intervjupersonerna påpekar att om barnen får leva i en oförutsägbar vardag, leder 

det till att de lever med brist på trygghet och en känsla av att alltid behöva vara på 

sin vakt. Detta kan leda till att barnen tar på sig rollen som intervjupersonerna 

beskriver som det ”duktiga barnet”. Barnen får då inte vara barn, de har ingen 

egen fritid och åsidosätter sina egna behov till förmån för förälderns. Alla barn vet 

inte att så som de har det hemma inte är ”normalt” eller rätt. Deras uppfattning av 

sig själva och av sin situation, stämmer alltså inte alltid överens med verkligheten. 

Sigling (2002) och Skerfving (2005) bekräftar med sin forskning att det kan vara 

förödande för barn om de inte får leva i en förutsägbar vardag som uppfyller deras 

behov.  

Vi ser det som ett stort problem att barnen inte får hjälp i sin vardag, då vi 

kopplar samman detta med det vi tidigare skrev om brist på information. Den brist 

på information som gör att barnen inte vågar komma fram och berätta om sin 

hemsituation, kan också leda till att barnen istället tar på sig rollen som det 
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“duktiga barnet”. Barnet märker att ingen tar tag i vardagssituationen och känner 

därför en skyldighet att själv ta itu med den och tar därför på sig ansvaret att få 

vardagen att fungera. På så sätt uppmärksammas de inte av de professionella, då 

dessa inte alltid kan se bortom fasaden som barnet satt upp.  

Om man ser på de “duktiga barnen” utifrån kristeorin, blir det uppenbart 

att det är förödande för dem om de inte får insatser i vardagen, då de behöver 

någon som lyfter ansvaret från deras axlar. Barnen får ingen möjlighet att bearbeta 

det som pågår runt omkring dem och på så sätt kunna förstå sin situation. En 

person i kris måste tillåtas göra detta och ha tid att förstå och kunna uttrycka sig 

om sin situation (Persson 1995). Utan denna möjlighet kan inte barnen ta sig ur 

sin kris och får istället stanna kvar som de “duktiga barn” de är utan att bli 

uppmärksammade eller hjälpta i sin situation. Informationen är alltså även i den 

här situationen viktig för att barnen överhuvudtaget ska kunna få hjälp. 

 

5.2.4 Igenkännande och nätverk  

Från intervjuerna har det framkommit att barn behöver prata om sin situation med 

andra barn som har samma erfarenheter, för att de inte ska känna sig ensamma. 

Intervjuperson 1 berättar: ”…man kan behöva dela med andra barn. Det finns fler 

som har det som jag.” Alla intervjupersoner bekräftar att det finns sådana 

gruppbehandlingar, dock anser barnen, som vi tidigare nämnt, att det finns för få 

av dessa insatser. Utöver dessa gruppbehandlingar kan barn läsa om andra barn 

som har liknande uppväxter på hemsidan Kuling, eller i olika böcker som har 

skrivits just med tanke på dessa barn.  

Tidigare forskning gjord av Glistrup (2005) bekräftar att sådana 

stödinsatser för barn existerar där de både kan prata med andra barn i liknande 

situation och samtidigt få terapeutisk hjälp. Dock uppgav som sagt 

intervjupersonerna att dessa stödgruppsinsatser var för få och detta känner vi igen 

från barnens inlägg på Kuling. Vi ser det som en stor brist att det inte finns 

tillräckligt med stödgruppsverksamheter där barnen kan få känna samhörighet, 

just för att detta enligt kristeorin är en viktig del i bearbetningen av den kris 

barnen befinner sig i (Tamm 2002). Som vi nämnt tidigare finns det något som 

kallas för “vi-känslan” som är mycket viktig för barnen (ibid.). Därför är det bra 

att det till viss del faktiskt finns sådana insatser som tillgodoser barnens behov av 

samhörighet. Däremot är det viktigt att det utökas så att alla barn kan få möjlighet 
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att dela med sig av sina upplevelser och på så vis kunna känna att det är okej att 

prata om det och att det är bättre än att hålla allting inom sig. 

Vad som också påpekas som viktigt av intervjupersonerna är att undersöka 

det nätverk barnen har, och se om det finns någon trygg vuxen person för barnen 

som kan finnas till och hjälpa då en nära anhörig kan vara ett stort stöd för barnet. 

Dock påpekar Intervjuperson 4 att även om barnet har en nära anhörig betyder det 

inte att de kan luta sig tillbaka: “... det är lätt att gömma sig bakom det, att ‘aja 

men där är en förälder till eller där är en mormor eller där är en’ men då får vi ju 

faktiskt kolla upp hur det är. Är det en resurs eller är det ytterligare belastning...?” 

Detta håller vi med om då det i vissa inlägg framkommer, vilket vi nämnde i 

avsnittet om barn på forumet Kuling, att barnen har en “frisk” förälder som 

egentligen inte är en resurs för dem. 

Tamm (2002) uppger att när en familjemedlem befinner sig i en kris får 

den oftast stöd av sin familj eller närstående. Enligt kristeorin behöver dock en 

människa i kris professionell hjälp, och det anser vi att dessa barn behöver då vi 

liknar deras situation vid en kris. Om det rör sig om en familj med mycket besvär 

kring den sjuka föräldern kan det bli så att familjen inte har tid att stötta barnet. 

Därför ser vi positivt på att intervjupersonerna själva pekar på att det är 

vuxenpsykiatrin som ska stå för informationen till barnet. Dock tycker vi det är 

viktigt att de verkligen uppfyller detta ansvar så att barnen får den hjälp de 

behöver. Barnen får inte alltid detta stöd från vuxenpsykiatrin, vilket bekräftas av 

tidigare forskning gjord av Granath (1997) och Skerfving (2005) där deras studier 

visar på att många barn hade önskat att någon hade informerat dem mer om deras 

situation. 

 

5.3 Diskussion utifrån tidigare forskning 

Vi har under vår analys kontinuerligt återkopplat till tidigare forskning som gjorts 

på området barn till psykiskt sjuka föräldrar. Något vi har uppmärksammat är att 

mycket i vår undersökning stämmer överens med tidigare forskning. Vi finner 

detta intressant då både vi och tidigare forskning har kommit i kontakt med 

samma upplevelser hos barnen samt områden som inte fungerar när det kommer 

till insatser och samarbete. 
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I våra resultat nämnde vi att de professionella ansåg att 

implementeringstiden var en av de huvudsakliga orsakerna till att informationen 

till barnen inte fungerade. Vi har förståelse för att den nya lagen från 2010 som 

exempelvis vuxenpsykiatrin ska arbeta efter tar tid att implementera då det är ett 

nytt sätt att arbeta för dem. Dock tycker vi inte att det är skäl till att barn ska få 

fara illa. Andra saker som har framkommit är att barnen både nu och i tidigare 

forskning uttrycker att de får ta ett stort ansvar för sin sjuka förälder, sin 

hemsituation och sig själva. De upplever också mycket skuld och de känner sig 

svikna av de professionella, framförallt psykiatrin, som borde ha uppmärksammat 

barnen i deras situation. 

 

6 Avslutande diskussion 

I denna avslutande del av vår uppsats inleder vi med att svara på våra 

frågeställningar utifrån det som kommit fram under arbetets gång. Därefter 

kommer vi utveckla det vi funnit intressant i vår analys och diskutera det vidare 

utifrån våra egna reflektioner. Vi utgår från vår sista frågeställning där vi kommer 

att utveckla vad vi kan se ur de professionellas och barnens olika utsagor och hur 

de står i relation till varandra. 

 

6.1 Återkoppling till frågeställningar 

Vad uttrycker barn på forumet Kuling om hur det är att leva med en psykiskt sjuk 

förälder och vad för hjälp/stöd uttrycker de att de är i behov av?  

Från vår kodning av inläggen på forumet Kuling, har vi sett att barnen skriver 

mycket kring känslor som skuld, ansvar och lojalitet, som ett resultat av att de 

lever med en psykiskt sjuk förälder. Skulden och lojaliteten gör att barnet finner 

det svårt att prata med andra om sin situation. Barnen upplever sin vardag som en 

stor belastning. Detta gör att barnen reagerar på olika sätt, antingen genom att bli 

“duktiga barn” som tar mycket ansvar, eller att de blir utåtagerande för att få 

utlopp för sina känslor. Majoriteten av barnen känner att de inte förstår sin 

situation och att de känner sig annorlunda i jämförelse med andra barn. Barnen 

upplever att andra inte förstår dem och att de känner sig ensamma. Vardagen är 
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oförutsägbar och otrygg och barnen känner att de i sin situation med en psykiskt 

sjuk förälder oftast blir förbisedda av omgivningen.  

Barnen uttrycker vid ett flertal tillfällen att de skulle vilja ha mer 

information och förklaring kring förälderns sjukdom. Detta vid upprepade 

tillfällen så att barnen känner att de förstår och kan ta till sig informationen. 

Barnen påpekar även att de skulle vilja ha mer uppmärksamhet av omgivningen 

och egen stöd och hjälp. Exempelvis skulle de vilja samtala med en professionell, 

som hjälper dem förstå att de inte bär ansvaret för förälderns sjukdom, samt att de 

får en möjlighet att uttrycka och bearbeta sina känslor. Barnen efterfrågar också 

mer hjälp som gör deras vardag och hemsituation mer fungerande. Något som 

också är återkommande i alla inlägg är, att barnen vill träffa och prata med andra 

barn i samma situation för att känna mer samhörighet och mindre ensamhet. De 

uttrycker att Kuling tillgodoser detta i viss mån men inte tillräckligt.  

 

Vad anser de professionella som kommer i kontakt eller arbetar med barn till 

föräldrar med psykisk sjukdom att barnen är i behov av för insatser? 

Genom våra intervjuer och kodningen av dem kunde vi få insikt i vad de 

professionella anser att barn till en psykiskt sjuk förälder har behov av för 

insatser. De professionella uttrycker att barnen har behov av att få hjälp från flera 

olika instanser, detta då psykisk sjukdom är ett komplext problem. Vidare behöver 

samverkan mellan de olika instanserna fungera. Gör den inte det går det ut över 

barnen då de kan falla mellan stolarna. Det är även viktigt att barnen får 

information om situationen de befinner sig i och om förälderns sjukdom, bland 

annat för att lyfta skulden och ansvaret från deras axlar. Viktigt är också att denna 

information ges vid flera olika tillfällen, annars finns risken att barnen inte kunde 

ta till sig informationen när de fick den och därför inte fått förståelse för sin 

situation.  

Vardagssituationen påpekas som viktigt i alla våra intervjuer. Barnen är i 

behov av en insats som fokuserar på att deras vardag fungerar och är förutsägbar 

så att de kan fokusera på att kunna prata med professionella angående hur de 

själva mår. Även igenkännande är barnen i behov av. Genom att prata med andra 

barn i liknande situationer, i form av exempelvis gruppverksamhet, kan barnen 

förstå att de inte är ensamma i sin situation och på så vis våga öppna upp sig mer. 
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Barnet kan även ha ett stort stöd i en anhörig, om denne har ansetts som en resurs 

av de professionella.  

 

Anser professionella att de tillhandahåller tillräckliga insatser som tillgodoser 

barnens behov? 

Intervjupersonerna påpekar att vuxenpsykiatrin i vissa fall brister i sin skyldighet 

att ge barnen den information de behöver, då de kan finna det svårt och ovant att 

prata med barn. En anledning är att lagen från 2010, angående vuxenpsykiatrins 

skyldighet att informera barn, är ny och fortfarande implementeras. Detta i 

samband med att barnen tycker det är svårt att prata om sin situation gör att 

barnen inte alltid uppmärksammas av de professionella och får den information de 

professionella anser att barnen är i behov av.  

Vissa intervjupersoner har framfört att vardagsinsatser för barnet skulle 

behöva förbättras genom att bli mer heltäckande och även gälla äldre barn, vilket 

nu saknas. Från våra intervjuer har vi också kunnat se att de professionella anser 

att barnen är i behov av stödgruppsverksamheter där de kan träffa och prata med 

andra barn i samma situation. De professionella har även påpekat att de ibland kan 

brista i ansvaret att kolla upp huruvida barnets friska förälder och andra anhöriga 

är en resurs för barnet eller en ytterligare belastning.  

De professionella anser alltså att i områden som information, vardag och 

nätverk brister de i sina insatser till barnet. 

 

Vilka likheter och skillnader kan vi utläsa av inläggen och intervjuerna angående 

barnens behov av stöd och hjälp?  

När det kommer till vilka likheter och skillnader vi kan se i de professionellas och 

barnens utsagor, är det främst likheter som vi kan utläsa från våra tre tidigare 

frågeställningar. Barnen och de professionella är överens om vikten av 

information, en fungerande vardagsmiljö, igenkännande, samtal med 

professionella och trygghet i sitt nätverk. När det kommer till skillnader har vi 

egentligen bara kunnat se en och då är det inte frågan om vad de professionella 

och barnen anser vara viktigt för barnen, utan snarare huruvida denna insats finns 

i den utsträckning som den behövs. Insatsen det handlar om är barnens behov av 

samtal med en professionell. Både barnen och de professionella påpekar denna 

som viktig men det är endast barnen som uttrycker att det finns för lite av den 
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sortens insats.  

 

6.2 Egna reflektioner 

De inlägg vi har valt att använda oss av på Kuling, har varit skrivna av barn som 

på något sätt uttryckt något om en insats eller brist på insats. Vi är medvetna om 

att användandet av Kuling kan ha påverkat våra resultat, då de barn som väljer att 

uttrycka sig på Kuling förmodligen är barn som känner att de har fått för lite hjälp 

och stöd. Detta kan påverka resultaten, då vi har en föreställning om att vi inte har 

fått ta del av lika många positiva upplevelser av insatser. Dock anser vi inte att 

detta behöver vara något negativt, då vi har velat undersöka de barn som behöver 

hjälp, vad de skulle behöva och hur deras situation ser ut.  

Under sammanställningen av våra resultat har vi blivit positivt 

överraskade, då det har visat sig att det barnen uttryckt som viktigt, även har 

påpekats av de professionella. Detta tycker vi visar på en medvetenhet för barnens 

situation och att barnens behov inte längre är osynliga. Något vi däremot har 

uppmärksammat är att de professionella inte nämner att samtalsinsatser för barnen 

brister, vilket däremot barnen har påpekat. De meningsskiljaktigheter som har 

framkommit i vår analys av inläggen och intervjuerna, har fått oss att fundera över 

var i dessa olikheter grundar sig. En tänkbar förklaring kan vara, att trots att 

barnens behov inte är osynliga så är fortfarande barnen det. De professionella 

förstår att barn som har en psykiskt sjuk förälder behöver vissa insatser, men vet 

inte alltid hur de ska hitta eller nå barnen, vilket ofta grundar sig i att barnen 

själva inte vågar eller vill prata om sin situation. Detta skulle även kunna vara en 

rimlig förklaring till hur det kommer sig att de professionella och barnen kan vara 

överens om vilka insatser som behövs, men att insatserna ändå inte tillhandahålls i 

den utsträckning som barnen skulle behöva. Vi tror att problemet inte ligger i vad 

de professionella gör, utan i vad de inte gör. Professionella oroar sig mycket för 

att barnen är osynliga, men inser kanske inte att grunden till det ligger i att de 

själva, genom sin osäkerhet att prata med barnen, stärker barnens känsla av att 

deras situation är ett dolt problem, som ingen vill prata om. Med detta menar vi 

inte att alla professioner vi har kommit i kontakt med brister i detta avseende, 

däremot anser vi att alla har ett ansvar att hitta en alternativ lösning när 

exempelvis vuxenpsykiatrin upplever problem att prata med barnen. Det som 
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krävs i dessa situationer anser vi vara ett väl utvecklat samarbete som fokuserar på 

att hjälpa varandra att hjälpa barnen.  

Om vi återgår till frågan om barnens upplevelse av att inte kunna prata om 

sin situation, som kan förstärkas av de professionellas osäkerhet i frågan om att 

prata med barnen, landar vi i ett cirkelresonemang rörande brist på information. 

De professionellas osäkerhet för att prata med barnen, gör att de kanske inte 

informerar barnen om deras situation och förälderns sjukdom. Denna information 

är ovärderlig för att barnet ska besparas från att känna skuld, vilket i sin tur leder 

till att barnet vågar prata om sin situation. Bristen på denna information leder 

istället till att barnet inte vågar öppna sig för andra, vilket de professionella sedan 

påpekar som ett hinder för att de ska kunna se och hjälpa de “osynliga barnen”.  

Vi är positivt inställda till att de professionella är så engagerade i frågan 

om vad barn till psykiskt sjuka föräldrar har för behov. Detta är ovärderligt i det 

fortsatta arbetet att uppmärksamma dessa barn. Vi kan också se att de har kommit 

långt i utvecklandet av insatser som ska tillgodose dessa barnens behov. Därför är 

vi måna om att arbetet ska fortsätta i rätt riktning där bristerna som vi nu kunnat 

se kan åtgärdas med hjälp av ett gott samarbete, utökade insatser och att hålla 

barnet välinformerat.  
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Bilagor 

Introduktionsbrev 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som läser vår sjätte termin vid Lunds Universitet. 

Under denna termin ska vi skriva vår C-uppsats på 15 högskolepoäng. Vi ska då 

fördjupa oss i ett ämne som vi finner intressant och som vi vill forska mer om. 

Syftet med vår uppsats är att uppmärksamma barnet och dess behov när dennes 

förälder lider av psykisk ohälsa. Vidare syftar undersökningen till att ge oss och 

de som läser vår uppsats insikt i de insatser som finns för dessa barn och huruvida 

dessa insatser är tillräckliga. 

 

I vår forskning kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. En intervju 

kommer att pågå i cirka en timme och vi kommer båda vara närvarande vid 

intervjun, däremot kommer endast en av oss hålla i den. Under intervjun skulle vi 

vilja använda en diktafon, vilket innebär att vi kommer att spela in intervjun. 

Detta för att vi vill kunna återge det ni har sagt så korrekt som möjligt. Allt 

material vi samlar in kommer vi att avidentifiera så att varken kommun eller 

specifika personer kan utläsas. Vidare kommer intervjumaterialet endast användas 

till vår C-uppsats och inget annat. Detta innebär också att vi kommer att radera 

alla ljudfiler när kursen är avslutad. Uppsatsen kommer, när den är klar, 

publiceras elektroniskt på Lunds Universitet. 

 

Att delta i våra intervjuer är helt frivilligt och man kan när som helst avsluta sitt 

deltagande. Däremot ser vi helst att vi kan ha en öppen kommunikation och att vi 

kan komma fram till en lösning som passar oss alla om så skulle vara fallet. 

 

När C-uppsatsen är examinerad kommer vi självklart att skicka den till er. Vår 

handledare heter Hilma Holm och hon är fil. dr i socialantropologi på Malmö 

Högskola. Ni kan nå henne på: 
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Telefonnummer: XXXXXXXXXX  E-post: XXXXXXXXXX 

 

Vi är mycket tacksamma om ni vill delta i vår undersökning då det är ni som kan 

göra vår C-uppsats möjlig! 

Med vänliga hälsningar 

Helene Bergelin     Maria Rystad 

  XXXXXXXXXX     XXXXXXXXXX 
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Intervjuguide 

Presentation 

Presentera oss - Gå igenom introduktionsbrevet. 

En av oss håller intervjun, den andra antecknar och kommer bjudas in. 

Varför vi har valt dig som intervjuperson. 

Har du några frågor? Efter intervjun kommer vi också höra om du har några 

frågor. 

 

Bakgrundsfakta 

Berätta om dig själv... (Ålder, Utbildning. tidigare arbeten). 

Hur länge har du arbetat där du är nu? 

 

Arbetsplatsen 

Berätta om det, vad är det, hur arbetar ni? 

Hur kommer klienter hit, vem tar beslutet? 

Hur många av barnen som kommer hit har föräldrar som lider av psykisk ohälsa? 

 

Barnet 

Vilka problem ser du uppstå hos ett barn med en psykiskt sjuk förälder? 

Hur hjälper ni barnen som kommer hit? 

Vilken “hjälp” anser du att barnen är i störst behov av? 

Finns det saker som ni inte kan hjälpa barnen med? Om det finns, finns det andra 

insatser som gör det? 

Hur samarbetar ni med andra instanser gällande barn med psykiskt sjuka 

föräldrar? Hur tycker du att samarbetet fungerar?  

Anser du att ni kan tillgodose de behov som barnen uttrycker? 

 

Insatser 

Vilka insatser vet du om som finns för barn till psykiskt sjuka föräldrar? 

Vad tycker du om de insatser som finns (något som saknas?) 

Hur tycker du att det ni gör fungerar som insats? 
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Rekvisita 

Kulingcitat  

Efter två veckor skickades hon hem. Även fast hon inte kände sig redo. Jag och 

min syster fick flytta hem och ta hand om henne själva. Jag förlåter ALDRIG 

psykiatrivården för det dom gjorde mot mig och min syster. Vi fick bokstavligen 

talat agera "extra mmmor" till vår egna mamma. På nätterna fick jag ligga bredvid 

henne och trösta henne medans hon grät sig själv till sömns. Ja, hon var verkligen 

som ett skrämt litet barn. Och på daganra fick jag klistra på ett leende till skolan. 

Hon ringde mig flera gånger med gråten i halsen när jag var ute och bad mig 

komma hem. Jag ville inget annat än att bara vara ute med mina kompisar och 

glömma allt just då. Men räddslan för att hon skulle göra nått dumt mot sig själv 

var för stor. Den tiden hade jag inte mycket fritid. Skyndade mig alltid hem för att 

se till så att mamma var okej. 

 

- Vad tänker du när du läser det här citatet? 

- Finns det något som du hade velat skulle gjorts annorlunda 

 

Vi har läst en del på kuling.nu och där framgår det att en del barn känner att de 

inte förstår vad som har hänt. 

- Känner du igen detta? Exempel? 

- Vad får den andra föräldern för roll och ansvar? 

- Rimligt? 

 

Avsluta med att fråga om hon/han har några frågor eller om hon/han känner att vi 

missat att fråga något som denna vill berätta om. 
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