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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att beskriva hur vuxna manliga barn har upplevt och hanterat 

situationer av att växa upp med en förälder som har psykiska funktionsnedsättningar. Våra 

frågeställningar utgörs av: Hur upplevde och hanterade vuxna manliga barn till föräldrar med 

psykisk funktionsnedsättning sin uppväxt? samt Hur har upplevelsen och hanterandet av 

uppväxten påverkat vuxna manliga barn till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning som 

vuxna? För att kunna svara på frågeställningarna har vi använt oss av en kvalitativ metod och 

intervjuat fem vuxna manliga barn som haft en sådan uppväxt. Intervjuerna har sedan 

analyserats genom ett fenomenologiskt förhållningssätt och därmed har vi återberättat 

informanternas utsagor istället för att tolka dessa. Denna analys har utgått från det empiriska 

materialet som sedan har kopplats till de valda tidigare forskningarna och teoretiska 

utgångspunkter. De teoretiska utgångspunkter vi har använt oss av för att ge en tydligare 

beskrivning av informanternas upplevelser, utgörs av resilience och coping.  

 

Av studiens resultat kan det utläsas att alla fem informanter upplevde sin uppväxt fylld av 

skamkänslor, ansvar, okunskap om vad som var rätt eller fel, normalt eller inte normalt samt 

saknad av någon som kunde stödja och hjälpa dem i deras situation. Dessutom framkom det 

att informanternas vuxna liv var präglat av deras upplevelser under uppväxten. 

Informanternas hanteringsstrategier varierade både i uppväxten och under vuxenlivet, då det 

visade sig att informanterna pendlade mellan ansvarstagandet, undvikandestrategier, 

kriminalitet och missbruk.  
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1. Inledning 
 

”Görans mamma var rädd för ljuset. Eftersom Görans mamma sällan gick ut, om det inte 

var alldeles nödvändigt, var det Göran som stod för inhandlingen av mat. Detta skötte 
han på sin frukostrast i skolan, då han gick hem och handlade åt familjen. I skolan sa han 

ingenting om detta. Det här var hans hemlighet.” 

(Larsson, 2008) 

 

Berättelsen om Göran speglar upplevelser av att växa upp med en mamma som har haft en 

psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen (1999:11) redovisar hur föräldrarna ska 

tillgodose barn och ungdomars behov av omvårdnad, tillsyn och skydd under uppväxttiden för 

att de ska kunna utvecklas till självständiga individer. Dessutom poängteras det att föräldrarna 

ska tillförsäkra att barn får optimala uppväxtvillkor. Det Socialstyrelsen anger som optimala 

uppväxtvillkor är att barn ska få kärlek, mat på regelbundna tider, passande kläder, inte 

utsättas för skada etcetera. Vidare redogörs det att om en förälder lider av en psykisk 

funktionsnedsättning kan det leda till att dessa grundläggande behov inte tillgodoses på grund 

av föräldrarnas oförmåga att klara av sina ansvarsuppgifter. Socialstyrelsens statistik visar att 

cirka 20-30 procent av de patienter som har varit i kontakt med vuxenpsykiatrin är föräldrar 

till underåriga barn. Dessa siffror tyder på att i Sverige finns det många ”Göran” som lever 

med sjuka föräldrar och riskerar att inte få alla sina grundläggande behov tillgodosedda.  

 

Rapporter och studier om hur psykiska funktionsnedsättningar hos föräldrar påverkar deras 

barns utveckling, finns i Sverige och i andra länder. Dessa studier fokuserar i de flesta fall på 

medicinska aspekter och hur sjukdomen kan ha olika inverkan på barns beteende, beroende på 

den sjuka förälderns diagnoser (Mowbray et al 2006; Skerfving, 2005; Östman, 2008). 

Skerfving (1996) skriver att barns upplevelser av att leva med förälder/föräldrar med psykiska 

funktionsnedsättningar, deras sätt att hantera situationen, att somliga växer upp till 

välfungerande individer medan andra stöter på olika svårigheter, vilket stöd och hjälp de 

behöver, etcetera är frågor som har börjat uppmärksammas i samhället. Författaren påtalar 

även att antalet rapporter och studier ökar som fokuserar på vad samhället bör göra för att 

underlätta tillvaron för dessa barn, både i Sverige och i utlandet. Dessa studier ger en bild av 

hur underåriga barn upplever sin livssituation.  

 

Däremot finns det få studier som fokuserar på vuxna barns verklighet, det vill säga på deras 

egna upplevelser och förmågor att hantera situationen. Dock kvarstår frågor: ”Vad händer 

med de barn som nu är vuxna barn?”, ”På vilket sätt har upplevelserna bidragit till hur dessa 

vuxna barn hanterat sin situation?”, Vad innebär det, enligt det vuxna manliga barnets egna 

upplevelser, att vara barn till en förälder som har haft en psykisk funktionsnedsättning, och 

hur kan denna upplevelse påverka dem som vuxna?  

 

1.2 Bakgrund 

 

Att barn till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar har börjat uppmärksammas beror 

på olika faktorer. Dels därför att en ny syn på barns rättigheter har vuxit fram i samhället, 

vilket leder till att barn inte längre ses som enbart ett omsorgsobjekt utan betraktas som 

individer med egna tankar, röster, rättigheter. En annan orsak till dessa förändringar kan dels 

vara de förändringar psykiatrireformen har medfört sedan år 1995 (Skerfving, 2005). Med 
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reformen fick personer med psykiska funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett 

självständigt liv. Avvecklingen av mentalsjukhusen och den nya psykiatriska öppenvården 

ledde till en normalisering av dessa individers levnadsförhållanden (Schön, 1998). Denna 

normaliseringsprocess ledde till att föräldrar med psykisk funktionsnedsättning fick en 

möjlighet att fortsätta sitt föräldraskap trots sjukdomen. Det vill säga, innan psykiatrireformen 

upprättades var det vanligt att barn skildes från sin psykiskt sjuka förälder när denne skrevs in 

på exempelvis mentalsjukhus. Psykiatrireformen medförde att ett stigande antal barn fick leva 

med sina sjuka föräldrar och som därav blev inblandade i föräldrarnas psykiska tillstånd 

(Knutsson & Petterson, 1995; Skerfving, 2005).  

 

I SoU-rapporten (1998:31) redovisas att det finns flera studier som visar att barn till föräldrar 

med psykisk funktionsnedsättning löper en förhöjd risk att bli störd under sin psykosociala 

utveckling och även kan utveckla någon form av psykisk störning i vuxen ålder. Skerfving 

(2005) redovisar hur psykiska funktionsnedsättningar hos förälder/föräldrar kan påverka 

barnen som växer upp under sådana förhållanden och hur detta kan medföra påfrestningar och 

obehagliga upplevelser för dessa barn. Vidare menar författaren att situationen kan påverka 

barnet under barndomen men även senare under deras uppväxt. Dessutom menar Skerfving 

(1996), att barn till psykiskt sjuka föräldrar för det mesta lever i psykosocialt belastade 

situationer med relationsproblem, suicidförsök, familjehemsplacering, föräldrars 

sjukhusvistelser, missbruk, vilket kan medföra komplikationer i deras liv. Östman (2005) talar 

om att anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning utsätts för familjebörda. Med 

det menar författaren objektiva samt subjektiva konsekvenser av att leva med en psykisk sjuk 

familjemedlem. Den objektiva konsekvensen kan exempelvis vara inkomstbortfall som kan 

påverka familjens leverne negativt och den subjektiva konsekvensen kan utgöras av vad varje 

enskild familjemedlems upplevelser av att leva tillsammans med en psykisk sjuk person, samt 

vad dessa upplevelser kan bidra till, positiva som negativa. Detta kan även vara en bidragande 

orsak till att stressituationer inom familjen uppstår.  

 

Det är med anledningen av den subjektiva familjebördan som vi finner det intressant att 

studera vidare inom ämnet. Dels i egenskap av att detta inte forskats om i stor utsträckning 

men också därför att de få studier som finns inte fokuserar på hur vuxna manliga barn 

upplever att vara barn till psykisk sjuk förälder. 

 

1.3 Problemformulering 

Att vara ett vuxet barn till en psykisk sjuk förälder kan innebära att individen bär på 

påfrestande upplevelser sedan barnsben. Upplevelserna kan vara svårhanterbara, kan hållas 

hemliga eller gå obemärkta förbi. Vårt intresse att forska om detta fenomen grundar sig på hur 

vuxna män har upplevt och hanterat uppväxten med en förälder som har psykisk 

funktionsnedsättning och i vilken utsträckning detta kan ha inverkat i deras vuxna liv. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur vuxna manliga barn har upplevt och hanterat sin 

barndom med en förälder som har haft psykiska funktionsnedsättningar. 
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1.5 Frågeställningar 

1. Hur upplevde och hanterade vuxna manliga barn till föräldrar med psykisk 

funktionsnedsättning sin uppväxt? 

 

2. Hur har upplevelsen och hanterandet av uppväxten påverkat vuxna manliga barn till 

föräldrar med psykisk funktionsnedsättning som vuxna? 

 

1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet i denna studie utgörs av en inledning och bakgrund, där vi beskriver det 

fenomen vi har för avsikt att studera. Vidare i kapitlet görs en beskrivning utifrån vad 

Socialstyrelsen och olika forskare har kommit fram till när det gäller barn som växer upp med 

föräldrar som har en psykisk funktionsnedsättning. Avsikten med detta kapitel är därmed att 

introducera läsaren i det valda området och dessutom ge underlag till varför det är viktigt att 

forska om ämnet. Därefter redogörs för problemformuleringen och syftet och dess 

frågeställningar. 

 

Studiens andra kapitel utgörs av en presentation av den metodologiska utgångspunkten där vi 

argumenterar för valet av förhållningssättet, urvalet, tillvägagångssättet samt etiska aspekter. 

Uppsatsen fortsätter därpå med en kort presentation av relevanta tidigare forskningar inom 

ämnet. Valet av dessa svenska och utländska studier har gjorts för att få kunskap om barn till 

psykiskt sjuka föräldrar påverkas av situationerna som uppstår i sin omgivning. Kapitel fyra 

ägnas åt en presentation av resilience och coping som teoretiska utgångspunkter vi använder 

oss av i studien. Vi har valt att i detta kapitel även göra en presentation av olika rapporter som 

använder sig av dessa teorier för att ge en tydligare bild av dess tillämpning. I de två 

efterföljande kapitlen presenteras resultatet av studien och dess analys utifrån våra två 

frågeställningar. Det avslutande kapitel utgörs av våra slutsatser och en avslutande diskussion.  
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2. Metod 
Vi har bedömt att en kvalitativ ansats ska vara mest relevant för denna studie. Valet har gjorts 

på grund av att studien fokuserar på specifika situationer och handlingar, det vill säga på 

informanternas upplevelser av uppväxten, vuxenlivet samt hur de har hanterat situationen av 

att leva med en förälder som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi anser att genom en 

kvantitativ metod skulle vi inte kunna erhålla den eftersträvade kunskapen eftersom, enligt 

Starrin (1994), den kvantitativa metoden använder sig av objektiva data som är oberoende av 

subjektiva upplevelser. Kvale (1997) menar att den kvalitativa metoden söker efter kunskap 

som inte är mätbara såsom erfarenheter och upplevelser, något som även kan bekräfta vårt val 

av den metodologiska ansatsen. För att bedriva denna forskning och inhämta den önskade 

kunskapen använde vi oss av intervjuer. Kvale (1997) skriver att genom samtal öppnar sig 

möjligheter till att lära känna nya människor och på så sätt få information om dennes 

livserfarenheter. Detta budskap som författaren ger stämmer överens med de mål vi hade med 

intervjuerna, det vill säga genom intervjuerna fick vi information om informanternas 

livserfarenheter under uppväxten och vuxenlivet. Widerberg (2002) påtalar intervjuns nytta 

för undersökningar som, i vårt fall, fokuserar på individens upplevelser: ”Vill man däremot få 

fram människors förståelse av fenomenet, väljer man intervjuformen.” (s.17).  

 

Vi har använt oss av intervjuer som fokuserar på specifika teman utan att frågornas 

formulering och ordningsföljd bestämts i förväg, vad Kvale (1997) kallar för 

halvstrukturerade intervjuer. Utifrån detta utformade vi intervjuguiden efter två huvudteman; 

upplevelser under uppväxten och upplevelser under vuxenlivet. Inom varje tema fanns det 

öppna frågor som började med orden såsom ”Hur”, ”Berätta om”. Vi valde denna 

intervjuform eftersom vi ville ge informanterna större utrymme att fritt beskriva sina 

erfarenheter och upplevelser kring huvudteman och för att vi även skulle få möjlighet att 

ställa fler följdfrågor och därav få ett mer berikande material. Att vi valde öppna frågor kan 

medföra nackdelar för oss, på grund av att möjligheten att jämföra frågorna sinsemellan 

försvinner. Med detta menar vi att var och en av informanterna berättar sin specifika historia, 

vilket kan bidra till att vi ställer nya följdfrågor i varje intervju. Eftersom vår avsikt med 

denna studie är att beskriva vuxna barns berättelse såsom de är och inte tolka dessa, har vi valt 

att använda en fenomenologisk ansats i analysen. 

 

Analysen av materialet görs utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt. Husserl (1995) 

skriver att ambitionen med att utveckla fenomenologi som vetenskaplig metod var att skapa 

en förståelse av den subjektiva mänskliga världen. Det vill säga, att få förståelse för 

människans tankar, värderingar, känslor, handlingar och erfarenheter. Fenomenologi är en 

kvalitativ forskningsansats som syftar till att beskriva snarare än att förklara fenomen utifrån 

informantens egen synvinkel utan att forskarens förförståelse påverkar dennes beskrivning 

(Olsson & Sörensen, 2007; Kvale, 1997). Detta har varit vårt mål med studien då vi vill 

redogöra för informanternas upplevelser så som de ser ut, utan att påverka dessa med vår 

förförståelse. Val grundar sig även i vår tanke att fenomenologin försöker förstå sociala 

problem med subjektiva upplevelser som utgångspunkt. Den fenomenologiska metoden anser 

vi vara relevant för denna studie eftersom vår intention är att beskriva den centrala essensen 

av att vara ett vuxet barn till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån barnens 

egna perspektiv och upplevelser. Detta är även anledningen till varför vi har valt ett 

fenomenologiskt och inte ett hermeneutiskt förhållningssätt som utgår från tolkning av 

fenomenet. Nackdelen med att använda sig av ett fenomenologiskt förhållningssätt är att det 

kan bli svårt för forskare att åsidosätta sin förförståelse vid redovisningen av resultat.  
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2.1 Urval 

Urvalet av våra informanter har skett utifrån olika kriterier. Det första kriteriet var att 

informanterna skulle vara barn som vuxit upp med minst en förälder som har psykiska 

funktionsnedsättningar. Ytterligare avgränsningar med hänsyn till vilken sjukdom eller vilken 

förälder det handlade om var dock oväsentliga för denna studie, eftersom vi endast var intresserad 

av upplevelserna hos de vuxna barnen oavsett vem av föräldrarna som varit sjuk eller vilken 

diagnos som fastställts. Därefter hade vi som andra kriterium att dessa barn skulle vara 25 år eller 

äldre. Varför vi valde vuxna barn från 25 år och inte från myndighetsåldern 18 år, var dels för att 

rikare information skulle erhållas utifrån deras upplevelser eftersom de hade mer underlag för att 

basera sina resonemang på och dels för att vi intresserade oss av om uppväxten med en psykiskt 

sjuk förälder hade påverkat dem i vuxenlivet.  

 

Det tredje urvalskriteriet var könet, intervjupersonerna skulle vara män. Avgränsning till manliga 

informanter gjordes på grund av att de få studier som finns om upplevelser av att vara barn till 

psykiskt sjuka föräldrar använder sig av antingen kvinnliga informanter eller inget 

genusperspektiv alls. Fjärde och sista urvalskriteriet är tillgänglighet. Det sista kriteriet har haft 

stor vikt för studien eftersom även om flera vuxna manliga barn till psykiskt sjuka föräldrar 

har kontaktats, är inte alla villiga att delta i studien. Detta kriterium stämmer överens med 

Kvale (1997) som säger att urval av intervjupersoner sker för det mesta inte slumpmässigt 

utan efter andra kriterier såsom tillgänglighet. Att utgå ifrån dessa fyra kriterier har inneburit 

för- och nackdelar för denna studie. Fördelar med urvalet är att genom avgränsning av 

målgruppen till vuxna manliga barn till psykiskt sjuka föräldrar får vi möjlighet att 

koncentrera oss på denna grupp och därav fördjupa våra resultat kring dem. Urvalskriterierna 

medförde även nackdelar för oss eftersom vi hade haft svårigheter med att finna relevanta 

personer som uppfyllde alla dessa kriterier. Huvudtanken var i utgångsläget att intervjua sex 

personer men till slut bestod urvalet av bara fem informanter. 

 

För att få kontakt med informanterna tog vi kontakt med vuxenpsykiatrin i Gästrikland samt 

olika verksamheter och intresseföreningar som arbetar med olika utsatta grupper eller med 

anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar såsom Anhörigcenter i Gävle, 

Team Douglas, Trappan, Stickan, Grinden och Kriminalvården. Från vuxenpsykiatrins sida 

möttes vi med en ovillighet i uppsökandet av informanter genom hänvisning till sekretess och 

rutiner inom vården. Vidare fanns det inga tillgängliga informanter i de flesta verksamheter 

och intresseföreningar som kontaktades. Slutligen, genom anhörigcenter i Gävle, kom vi i 

kontakt med två informanter. Tredje och fjärde informanterna kontaktades genom privat 

kontakt. Genom sökning på Internet fann vi en journalist som skrivit om en person som 

uppfyllde urvalskriterier och efter kontakt via e-post med journalisten förmedlades då vår 

femte och sista informantperson.  

 

2. 2 Tillvägagångssättet 

För att kunna genomföra studien började vi med att studera den befintliga litteraturen som 

berörde det valda ämnet. Med hjälp av kunskapen vi erhöll då formulerades undersökningens 

syfte och frågeställningar. Före genomförandet av intervjuerna utformades en intervjuguide 

som vi kunde ha till hjälp under intervjuerna. Denna intervjuguide testades genom en 

testintervju. Informanten i denna testintervju var en person som uppfyllde alla urvalskriterier 

och som kontaktades genom privata kontakter. Tanken med testintervjun var att pröva om vår 

intervjuguide kunde användas för att uppnå studiens syfte, för att undersöka om informanterna 

förstod frågorna och för att ta reda på om möjligheter till fria berättelser fanns. Informanten i 
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testintervjun fick möjlighet att ge synpunkter om intervjuguidens effektivitet och efter vissa 

justeringar gjordes den slutliga versionen av detta. 

 

Kvale (1997) menar att den intervjuade bör känna sig trygg för att tala fritt om sina 

upplevelser och känslor. Med hänsyn till detta fick informanterna välja på vilken plats de 

önskade att intervjuerna skulle genomföras. En av informanterna valde att bli intervjuad i 

hemmet. Resterande fyra informanterna valde en annan plats, i dessa fall blev det ett 

samtalsrum på Högskolan i Gävle. Intervjuerna inleddes med information om studien och 

andra praktiska aspekter kring intervjutillfället såsom möjlighet att avbryta den om det kändes 

obekvämt, om möjlighet att inte svara på frågorna om så önskades, etcetera. I genomsnitt tog 

intervjuerna cirka två timmar var och spelades in på en mp3-spelare med informanternas 

godkännande. Vid varje intervju deltog tre personer, informanten och vi två intervjuare. Att 

vara två intervjuare var ett bra arbetssätt eftersom vi fick möjlighet att komplettera varandra 

så att relevant information inte förbisågs. Vi ställde öppna frågor utifrån studiens huvudteman 

och detta gjorde att informanterna fick möjlighet att tala om erfarenheter men även om 

upplevelser och egna reflektioner. Det var inte nödvändigt att ställa samtliga frågor från 

intervjuguiden eftersom svar på dessa oftast kom fram när informanterna yttrade sig. 

 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa för att sedan analyseras. Denna 

process, som byggde på fenomenologiska metoder, började med att vi läste alla intervjuer för 

att få en bild av informationen vi hade fått. Därefter sökte vi relevanta teman, fraser och citat 

som kunde användas för att beskriva informanternas utsagor. Dessa teman sammanfattades 

under studiens huvudteman, relaterades till tidigare forskning och till utvalda teoretiska 

utgångspunkter för att till slut hitta fenomenets essens och därmed svara på studiens syfte och 

frågeställning. 

 

2.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att forskaren mäter det som från början var tänkt att mätas (Hansagi & 

Allebeck, 1994). Det vill säga, finns det stora skillnader mellan det som var syftet med 

undersökningen och det som verkligen har undersökts, då kan det betyda att studiens validitet 

minskar. Vi anser att denna studie visar på en hög validitet dels beroende på att vi har baserat 

utformningen av intervjufrågor på de tidigare forskningar som har berört ämnet, dels för att vi 

även har använt oss av en testintervju för att testa frågeguidens validitet. Dessutom har vi 

lyckats använda det empiriska materialet vi har fått från intervjuerna och därmed har vi mätt 

det som från början var studiens mål. 

 

Studiens reliabilitet betyder, enligt Hansagi och Allebeck (1994), trovärdighet och pålitlighet. 

Det vill säga i vilken utsträckning mätinstrument och tillvägagångssättet är pålitliga och mäter 

samma sak och på samma sätt varje gång det används. Exempelvis kan studiens reliabilitet 

vara bristande när frågeformulär framkallar olika svar bland informanter på grund av oklara 

formuleringar. För att försäkra denna studiens reliabilitet har vi använt oss av en relevant 

frågeguide som dessutom har frambringat likvärdiga resultat. Detta överensstämmer med 

Kvale (1997) som påstår att för att en studie ska vara tillförlitlig ska olika mätningar av 

samma fenomen anföra resultat utan större skillnader. Förutom detta påpekar författaren att 

även forskarens förförståelse kan påverka studiens tillförlitlighet. Eftersom vår studie utgår 

ifrån en fenomenologisk ansats tillförsäkras dennes pålitlighet då vi åsidosätter vår 

förförståelse för att lämna utrymme för informanternas egna utsagor. 
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Generalisering av undersökningar är den tredje aspekten som tas hänsyn till i verifieringen av 

forskningar. Enligt Kvale (1997) kan det talas om generalisering när studiens resultat kan 

användas för att bevisa att det ser likadant ut i snarlika situationer. Denna studie omfattar för 

få informanter vilket medför att den inte har underlag för generalisering. Däremot anser vi att 

vår studie ändå utgör en möjlighet till kunskapsanskaffning av stort värde. 

 

2.4 Etiska aspekter 

I genomförandet av denna studie har vi tagit hänsyn till etiska aspekter. Inom humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningar finns det fyra huvudsakliga forskningsetiska principer som 

man ska ta hänsyn till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). För att uppfylla informationskravet har vi i förväg 

informerat våra intervjupersoner om studiens syfte. Därefter har vi med hänsyn till 

samtyckeskravet inväntat på informanternas samtycke om medverkan i studien samt om 

möjlighet att använda oss av den förvärvade informationen. Konfidentialitetskravet har 

beaktats genom att bevara informanternas anonymitet till exempel genom att avidentifiera 

dem och använda oss av fingerade namn. Slutligen har vi med avseende på nyttjandekravet 

informerat intervjupersonerna att materialet som framkommer av intervjuerna endast används 

för forskningsändamål. 
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3. Tidigare forskning 
I sökandet av tidigare forskning har Högskolan i Gävles biblioteks databasförteckning använts 

som utgångspunkt. Utifrån denna databasförteckning valdes olika databaser såsom Academic 

Search Elite (EBSCO), Artikelsök, PsycARTICLES samt Libris. De sökord som använts i 

sökandet av tidigare forskning är: mental illness, adult children, parental mental illness, 

children´s perceptions, children to parents with mental illness. Dessutom har det sökts artiklar 

och rapporter på officiella hemsidor relaterade till psykisk hälsa såsom Svenska föreningen 

för psykisk hälsa (Sfph) och Socialstyrelsen. Anledningen till att vi valde sökorden och 

följande forskningar var för att dessa ligger i närheten av de frågor som vi har valt att forska 

om, det vill säga hur vuxna manliga barn upplever och hanterar att växa upp med en förälder 

som har psykisk funktionsnedsättning. 

 

Östman (2008) skriver i sin artikel Interviews with children of persons with a severe mental 

illness – Investigating their everyday situation, att barn som växer upp i en familj där det finns 

en förälder som har en psykisk funktionsnedsättning, kan ha större risk att själv utveckla 

psykisk ohälsa, stressymptom samt koncentrationssvårigheter. Syftet med denna svenska 

studie var att belysa hur barn mellan 10-18 år upplever sin familjesituation. Resultatet av 

studien visade att barnen upplevde att de ofta var lämnad ensam och att ingen tog sig tid att 

lyssna på deras tankar och känslor. Även Skerfving (1996, 2005) har forskat om barns 

uppväxt med psykiskt sjuka föräldrar såsom Barn till psykiskt störda föräldrar – Sårbarhet, 

risker och skyddande faktorer och Att synliggöra de osynliga barnen – om barn till psykiskt 

sjuka föräldrar. Senare bekräftar Östman (2008) Skerfvings resultat då hon skriver att barn 

som växer upp med föräldrar som är psykiskt sjuka påverkas av denna situation. Dessutom 

påtalar hon att dessa barn tar ett stort ansvar för sina föräldrar. Förutom detta visar 

rapporterna att barn till föräldrar som till exempel har affektiva störningar löper en förhöjd 

risk att själv utveckla depressioner.  

 

En internationell studie som har liknande resultat som ovanstående forskningar är 

Psychosocial outcomes for adult children of parent with severe mental illnesses: 

Demographic and clinical history predictors, (Mowbray et al. 2006). Studien visar på att barn 

till psykiskt sjuka föräldrar har en förhöjd risk att utveckla psykiatriska- och 

beteendeproblem. Resultatet grundar sig på intervjuer med vuxna manliga och kvinnliga barn 

i åldrarna mellan 18 till 29 år. Det som framkom i resultatet var att de huvudsakliga 

problemen som de vuxna barnen hade var av psykosocial karaktär. Dessa problem utgjordes 

av att de inte hade slutfört skolgången, psykologiska problem, relationsproblem samt 

reducerad social kompetens. Som slutsats redogör författarna att de barn som har en mor som 

har diagnosen bipolär sjukdom löper en högre risk att få problem i vuxen ålder än de barn 

som har en mor som har diagnosen schizofreni eller depression. Även Hindle (1998) som 

författat studien Growing up with a parent who has a chronic mental illness: one child´s 

perspective beskriver en vuxen mans upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk 

förälder. Studien illustrerar hur dessa upplevelser påverkade hans vardag som vuxen man. 

Författaren redogör att det vuxna barnet påverkades negativt genom att han bland annat inte 

visste hur han skulle förhålla sig till omgivningen, dessutom hade han problem med relationer 

till andra människor, svårt att ta egna initiativ till nya kontakter samt att uttrycka sina känslor 

i ord.  

 

De studier som vi nu presenterat visar på att barn till psykiskt sjuka föräldrar löper en större 

risk att själv utveckla psykisk ohälsa och psykosociala problem, men det har även visat sig att 
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det finns barn som faktiskt har klarat av uppväxten med psykiskt sjuka föräldrar. Werner och 

Smith (2003) skriver i sin forskningsrapport Att växa mot alla odds – från födelse till vuxenliv 

att vuxna barn som har växt upp i problematiska familjeförhållanden hade förvånansvärt mot 

alla odds klarat sig bra. Anledningen att de skriver mot alla odds är på grund av att dessa barn 

hade alla varit påverkade av olika riskfaktorer under uppväxten. Riskfaktorerna är bland annat 

enligt författarna att växa upp med en förälder som är psykiskt sjuk. Forskningsrapporten 

baseras på aktforskning och intervjuer med barn som föddes år 1955 på Kaui i Stilla Havet. I 

studien Children’s Perceptions of Living With a Parent With a Mental Illness: Finding the 

Rhythm and Maintaining the Frame beskriver Mordoch och Halls (2008) hur barn bemästrar 

upplevelsen av att bo med sin psykiskt sjuka förälder. Forskningen baserades på barn i 

åldrarna mellan 6 -16 år som bodde i Kanada. Resultatet visar på att när dessa barn fick hjälp 

att skapa strategier för att kunna hantera de situationer som uppstod, ledde det till att barnen 

lättare kunde motstå att bli påverkad av föräldrarnas tillstånd.  

 

Ytterligare en studie som berör ämnet barn till psykiskt sjuka föräldrar är Margareta 

Axelsson-Östman och Kristina Johanssons (1995) studie Barn till psykiskt sjuk måste få ökat 

stöd. Syftet med studien var att belysa barns situation till psykiskt sjuka föräldrar samt deras 

stödbehov. Angående barnens situation ansågs de vara i behov av extra stödåtgärder. 

Författarna tar även upp att trots behovet av stöd och hjälp finns det inga fungerande 

stödformer i det psykiatriska vårdarbetet och att minderåriga barns särskilda behov sällan har 

uppmärksammats. Vidare anser de att ett utvecklingsarbete som fokuserar på de minderåriga 

barnens situation i dessa familjer bör implementeras i åtgärden som bör kompletteras 

tillsammans med att uppmärksamma de berörda barnens behov.  

 

I SOU-rapporten 1998:31 redovisas att ett statligt bidrag har anslagits i och med 

genomförandet av psykiatri reformen. Syftet med bidraget är att det ska finnas en möjlighet 

att i samarbete med intresseorganisationer, bygga upp ett nätverk kring den psykiskt sjuka 

individen. Rapporten redogör även att anmälningsskyldighet råder enligt Socialtjänstlagen 

kap. 14 1§, gällande psykiskt sjuka personer som har minderåriga barn som misstänks fara 

illa. Det har visat sig att vuxenpsykiatrin benägenhet att anmäla eller inte anmäla relateras till 

deras roll och ansvar som vårdgivare. Rapportens resultat angående hjälp och stöd till dessa 

barn är bland annat att vuxenpsykiatriska kliniker måste bevara kontakter med föräldrarna för 

att på så sätt stödja barnens uppväxtmiljö. Dessutom anses det att ett förebyggandet arbete kan 

ske genom att tillgodose barnens behov av information om förälderns sjukdom.  

 

Socialstyrelsen (1999:11) skriver att det oftast saknas bedömningar om föräldrars 

omsorgsförmåga har påverkats av den psykiska sjukdomen. Det som även framkommer är att 

läkarna inom psykiatrin oftast inte träffar barnen till föräldrarna som är inlagda och därför 

saknar kunskap om kunskap huruvida förhållandet mellan föräldrarna och barnen såg ut. Även 

om psykiatrin har anmälningsskyldighet gällande barnens situation redovisades det att få 

kontakter med socialtjänsten togs. Förklaring till detta är, enligt rapporten, att 

behandlingspersonalen främst arbetar med föräldern och därmed inte träffar barnen. 
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4. Teorianknytning 
I detta avsnitt presenteras teorierna som vi kommer att använda i analysen av empirin; 

resilience och coping. Vi använder oss av teoretiska utgångspunkter om resilience för att 

kunna beskriva informanternas upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. 

Däremot använder vi oss av teorin om coping för att ge en beskrivning av de olika strategier 

informanterna har använt sig av och använder sig av för att hantera sina liv. Vi utgår ifrån 

teoriernas huvudpunkter och kopplar dessa till viktiga studier som har inverkat i dess 

utveckling. Orsaken till att vi väljer denna presentation är för att skapa en tydligare förståelse 

kring hur teorierna kan kopplas till ämnet som berörs.  

 

4.1 Resilience 

Resilience eller motståndskraft innebär enligt Rutter (1987) individens förmåga till att motstå 

påfrestande situationer, i synnerhet psykiska. Författaren framför även att det finns utgörande 

faktorer som kan påverka utvecklingen av motståndskraft, i barnens fall utgörs dessa faktorer 

av barnens interaktion med föräldrarna. I interaktionen med föräldrarna lär sig barnen de 

rådande normer som finns i samhället, det vill säga regler, normer och värderingar. Dessutom 

säger författaren att omgivningen utgör en annan faktor till barnens utveckling av 

motståndskraft.  Skerfving (2005) skriver även att resilience utvecklas när barn har en 

känslomässig relation med föräldrarna. Författaren påtalar vidare att motståndskraften inte är 

bestående utan att den kan variera beroende på vilka omständigheter som råder. Anledningen 

till att uppbyggnaden av motståndskraften är viktig för barnen, är att genom denna förmåga de 

kan skydda sig inför stressfyllda livssituationer.  

 

4.1.1 Vilka barn har förmågan till motståndskraft under uppväxttiden? 

Skerfving (1996) skriver att de barn som av olika anledningar kan, trots upplevda påfrestande 

situationer, motstå dessa utan att påverkas och ta skada i stor utsträckning. Författaren framför 

även att anledningen till att vissa barn har större motståndskraft än andra, kan bero på att det 

finns ett skyddande nätverk i barnets liv. Det skyddande nätverket kan se till att barnet får, 

trots avsaknad av föräldrarnas skyddsfaktorer, skyddsfaktorer från andra som bidrar till att 

barnet utvecklar motståndskraft. Östman (2008) skriver att barn har ett behov av att tala om 

den sjuke förälderns situation samt behov av att ha tillgång till ett nätverk där de kan slappna 

av och bara vara sig själv. Dessa behov som barnen uttryckte och önskade blev sällan 

uppmärksammad och tillgodosedda enligt författaren. Barnen i Östmans studie framförde 

avsaknad av det som Skerfving (1996) skrev var viktigt för att utveckla motståndskraft, det 

vill säga tillgång till ett skyddande nätverk. Detta ledde till att barnen upplevde sig mindre 

motståndskraftig.  

 

Vidare beskriver även Werner och Smith (2003) att förmågan till resilience kan vara 

avgörande till hur livet ter sig, positivt eller negativt. De barn som hade förmåga till 

motståndskraft visade sig vara de barn som hade blivit uppmärksammade som spädbarn, både 

av föräldrarna och utomstående. Barnen hade även egenskaper som självständig, social, bra 

språk - vilket kan ha varit en avgörande faktor till att motstå stressade situationer. Studien 

visade även att dessa barn, på grund av sina egenskaper, på egen hand skaffade sig 

utomstående skyddsfaktorer, såsom mor- och farföräldrar, andra nära vuxna, reservföräldrar 

eller nära kontakt med aktörer inom hjälp och stöd. Enligt författarna kan de barn som har 

utvecklat motståndskraft under uppväxten, vara mer rustade för att som vuxna kunna stå emot 
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stressade situationer. Kunskapen om resilience som ovan har presenterats anser vi är viktig till 

analysen av vårt resultat för att utifrån informanternas berättelser kunna beskriva huruvida de 

har byggt upp motståndskraften under uppväxten som i sin tur är grunden till hur de lyckas i 

det vuxna livet. 

  

4.1.2 Motståndskraft som barn eller inte, hur påverkas vuxenlivet? 

Hur vuxenlivet påverkas redogör Werner och Smith (2003) och även Axelsson-Östman och 

Johansson (1995) för. De anger att orsaken till att de vuxna upplever ett positivt liv beror 

bland annat på att de haft möjlighet att utveckla en god självkänsla under uppväxten, tillgång 

till nära anhöriga, formella nätverk såsom skola, föreningar, och vänner. Hindle (1998) 

bekräftar det Werner och Smith (2003) och Axelsson-Östman och Johansson (1995) refererar 

till. Författaren speglar en vuxen mans upplevelser av att växa upp med en psykisk sjuk mor 

och att hans vuxna liv har påverkats av att inte haft möjlighet till att bygga upp motståndskraft 

under uppväxten eftersom han inte haft tillgång till uppbyggnadsfaktorerna. Konsekvensen av 

det ledde till att det vuxna manliga barnet bland annat har haft svårt att bli en självständig 

människa i vuxen ålder, har svårt att få ett förtroende till andra människor samt svårigheter att 

interagera med andra människor. Även denna kunskap om hur resilience påverkar vuxenlivet 

är viktig för att vi ska kunna analysera informanternas utsagor om hur de står emot 

påfrestande situationer. De skyddande faktorer som resilience kännetecknas av, som är 

beskrivna ovan, underlättar även barns förutsättningar att använda copingstrategier för att 

hantera stressande situationer. 

 

4.2 Coping 

Coping är ett begrepp som introducerades av R.S. Lazarus och är ett känt begrepp inom 

psykologisk stressforskning (Nationalencyklopedin, 2009). Lazarus och Folkman (1984) 

redogör att coping är en strategi som används i hanteringen av påfrestade och stressiga 

situationer. Även Ahmadi (2006) framhåller att coping är en process som individer använder 

sig av för att förstå och hantera betydande problem i deras liv eller i stressande situationer. 

Det finns andra författare som även visar på det Lazarus och Folkman (1984) och Ahmadis 

(2006) redogörelse på coping. Tornstam (2005) beskriver coping enligt detta: 

 

”Coping är sådana beteendemässiga eller kognitiva reaktioner på stress och allvarliga 

påfrestningar, som syftar till att ändra den påfrestande situationen, hålla stressen under 

kontroll, förbereda sig på den, eller att förebygga den” 

    (Tornstam, 2005, s.237)  

 

Författaren redogör att coping kan vara ett tillvägagångssätt när man vill resonera bort 

stressade, påfrestade situationer. Dessa påfrestande situationer kan exempelvis uppkomma när 

man växer upp med en förälder/föräldrar som har en psykisk funktionsnedsättning.  

 

Lazarus och Folkman (1984) och även Ahmadi (2006) framhåller två huvudsakliga 

copingstrategier; problem- och känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping kan 

innebära att de individer som hamnar i en påfrestad och stressad situation exempelvis kan 

använda sig av inhämtning av information, anpassa sig till den rådande situationen eller 

försöka lösa konfliken i hanteringen av den stressade situationen. Känslofokuserad coping 

utmärks även den av anpassning, försök att hantera och kontrollera känslorna som 

uppkommer, accepterar situationen som den är eller söka stöd. Lazarus har tillsammans med 

Folkman (1984) forskat om hur barn hanterar den stress som kommer av stressade situationer. 
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Hur barnen klarar av stressade situationer beror på enligt författarna vilken copingförmåga de 

har. För att hantera den stress som uppkommer kan barnen använda sig av olika strategier, 

såsom att anpassa sig till situationen både känslomässigt och fysiskt eller försöka göra något 

för att förändra den. 

 

Även Brattberg (2008) instämmer angående definitionen av coping och har till skillnad från 

Lazarus och Folkman (1984) lagt till en tredje copingstrategi; undvikande copingstrategi. Den 

innebär att individer som utsätts för påfrestande och stressade situationer kan fly från 

situationen genom förnekelse, använda sig av droger och alkohol eller andra typer av 

missbruk. Brattberg (2008) skriver att undvikande copingstrategi är en metod som fungerar på 

kort sikt i situationer som inte är kontrollerbar och som vanligtvis används före de andra 

strategierna, när situationen uppkommer. Detta kan bero på enligt författaren att individen inte 

har erfarenhet av den aktuella situationen och därför inte vågar möta problemet. Författaren 

redogör även för att valet av copingstrategi är avgörande för hur individen ska hantera den 

stressade situationen. Skerfving (2005) redogör att forskningen om coping på senare år har 

börjat inrikta sig på barnperspektiv. Med detta menar författaren att hanterandet av stressande 

situationer sker olika beroende på om man är barn eller vuxen. 

 

4.2.1 Copingstrategier under uppväxten 

När barnet hanterar stressiga situationer menar Skerfving (2005) att det kan använda en 

strategi som gestaltar sig genom att barnet försöker ändra den aktuella situationen, försöka 

hitta en lösning på det uppkomna problemet, eller att anpassa sina känslor till den rådande 

situationen för att på så sätt reglera känslorna som är förenade med den situation som 

resulterade i att stressen uppkom. Författaren påtalar även att om barnen har haft bra och 

framgångrika copingstrategier i barndomen och tonåren, kan det utgöra en viktig faktor i 

förmågan till att hantera stressade situationer som senare kan uppkomma. Östman (2008) 

skriver att en framgångsrik copingstrategi kan gestalta sig genom ansvarsrollen som vissa 

barn tar när föräldern är sjuk. Författaren skriver att en del barn såg ansvarsrollen som en 

möjlighet att mogna fortare och bli erfaren. Även Mordoch och Hall (2008) skriver om vilka 

strategier barn använder sig av för att hantera påfrestningar som uppkommer när föräldern är 

inne i sin sjuka period. Författaren menar att barnen lär sig att anpassa sitt beteende utefter 

den sjuka förälderns tillstånd för att på så sätt passa in i de rådande situationerna som uppstår. 

När barn blir äldre och erfarna kan de använda sig av nya strategier för att hantera påfrestande 

situationer. 

 

4.2.2 Copingstrategier i vuxenlivet 

Barn till psykiskt sjuka föräldrar kan använda sig av andra strategier när de når vuxen ålder. 

Mowbray et al. (2006) beskriver att en del strategier bland annat utgörs av kriminalitet, 

drogproblem samt alkoholproblem. En annan copingstrategi som även används i vuxen ålder 

är att de anpassar sig till den rådande situationen. Dunn (1993) bekräftar detta i sin studie där 

informanterna framförde att de anpassade sig till deras psykiskt sjuka föräldrar genom att vara 

lojal och förlåtande. Brattberg (2008) skriver att en copingstrategi i vuxenlivet för att hantera 

den stressande situationen kan innebära att söka hjälp och stöd. Axelsson-Östman och 

Johansson (1995) och även Dunn (1993) bekräftar detta och skriver att vuxna barn har 

hanterat den stressande upplevelsen genom att söka hjälp och stöd från psykiatrin och även i 

form av anhörig- och familjearbete.  
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5. Resultat  
 Detta avsnitt inleds med en presentation av informanterna, därefter presenteras resultatet 

utifrån studiens frågeställningar, med teman som Vuxna barns upplevelse av uppväxten och 

Vuxna barns upplevelse av vuxenlivet. 

5.1 Presentation av informanter 

Informant 1 (I-1): Han är idag i trettioårsåldern och är gift och har ett barn. I1 studerar och 

arbetar samtidigt inom sjukvården. Han växte upp tillsammans med mamma, pappa och tre 

syskon. I1 mamma är den förälder som har haft en psykisk funktionsnedsättning, 

diagnostiserad som bipolär sjukdom
1
. Sjukdomen debuterade innan han föddes. 

 

Informant 2 (I-2): Han är idag i femtioårsåldern, är ensamstående och har två barn. I-2 har 

sedan tidig ålder tillhört den kriminella världen och samtidigt haft ett pågående missbruk, är 

idag under behandling och är inte yrkesverksam. Hans familjekonstellation bestod av mamma 

och två syskon. I-2 mamma är den förälder som har haft en psykisk funktionsnedsättning i 

form av depression
2
, men har inte blivit diagnostiserad. Sjukdomen debuterade innan han 

föddes. 

 

Informant 3 (I-3): Han är idag i fyrtioårsåldern, är sambo och har ett barn. I-3 är 

egenföretagare. Han växte upp med mamma, pappa och tre syskon. I-3 mamma är den 

förälder som hade en psykisk funktionsnedsättning, diagnostiserad som presenil
3
. Sjukdom 

inträdde när I-3 var i tonåren. 

 

Informant 4 (I-4): Han är idag i trettioårsåldern, är särbo och har inga barn. Han är 

yrkesverksam inom näringslivet. Han har medicinerats för depression. I-4 växte upp 

tillsammans med mamma, pappa, men hade två syskon som flyttade hemifrån när han var 

liten. Hans mamma är den förälder som har haft en psykisk funktionsnedsättning, i form av 

bipolär sjukdom, dock inte diagnostiserad. Sjukdomen debuterade innan han föddes. 

 

Informant 5 (I-5): Han är idag i trettioårsålder, är ensamstående och har inga barn. I-5 är 

under behandling för missbruksproblem. Han växte upp med mamma, pappa och två syskon. 

Hans mamma är den förälder som har diagnosen schizofreni
4
.  

5.2 Vuxna barns upplevelser av uppväxten  

De fem informanterna ger oss en bild av hur uppväxten med en psykisk sjuk förälder kan te 

sig, alla informanter framför i intervjun att det är svårt att beskriva själva upplevelsen med 

ord. De har ändå försökt satt ord på upplevelserna och utifrån detta har följande teman 

framkommit. Dessa är: Vad är rätt eller fel, normalt eller inte normalt?, Känsla av skam, 

Ansvarstagande, Hjälp och stöd samt Hanterandet. 

                                                
1 Bipolär sjukdom innebär återkommande perioder av tillstånd som är depressiva och maniska, kan även ha 

inslag av psykoser (Cullberg, 1999). 
2 Depression innebär att man bland annat kan känna nedstämdhet, bli handlingsförlamad, ångest, oro (Egidius, 

1976). 
3 Presenil är en demenssjukdom som utvecklas före 65 års ålder och kan bero på neurologiska och psykiska 

rubbningar i hjärnan (Basun, Ekman, Englund, Gustafson, Lannfelt, Nygård, Terzis & Wahlund, 1999). 
4 Schizofreni är en psykisk störning som innebär att man bland annat kan ha hallucinationer, vanföreställningar 

och förföljelser föreställningar (Cullberg, 1999). 
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5.2.1 Rätt eller fel, normalt eller inte normalt  

De vuxna barn som intervjuades berättade om hur uppväxten med en psykiskt sjuk förälder 

påverkade deras bild av vad som var rätt eller fel. Anledningen till detta var med hänsyn till 

hur familjesituationen såg ut beroende på om föräldern var sjuk eller frisk, det vill säga på 

grund av att normer, traditioner och regler som fanns i hemmet varierade under de olika 

perioderna. En informant beskrev att han upplevde att någonting var annorlunda men han 

kunde inte riktigt förstå vad som var fel. Angående detta berättade han att mamman, beroende 

på om hon var inne i en sjukperiod eller inte, var inkonsekvent med instruktionerna om vilka 

regler som gällde hemma. Han berättade hur i vissa perioder det var tillåtet att, till exempel, 

inte städa i flera veckor medan i andra stunder skulle han vara noga med städningen nästan 

varje dag. Informanten berättade att den situationen gjorde att han till slut upplevde sig 

förvirrad över vad egentligen det rätta agerandet var. En annan informant uttryckte samma 

förvirring angående normer och regler som var giltiga i hemmet. Han berättade att då 

mamman var frisk var han tvungen att vara varsam i sitt uppförande eftersom hon var rädd för 

vad omgivningen skulle tycka om familjen. Däremot när mamman var inne i sjukdomen, 

bekymrade hon sig inte för vad andra tyckte om familjens levnadssätt. I-4 uttryckte sig på 

liknade vis angående hur svårt det var för honom, på grund av mammans beteende, att veta 

vad som ansågs vara rätt eller fel och vilka sedvänjor som var de vanliga i samhället.  

 
”man växer upp i sånna där dysfunktionella familjer på nåt sätt och man vet inte vad som 

är rätt eller fel ibland. Jag menar liksom……vad gör normala människor. Det fanns ju 

inga riktiga traditioner på nåt sätt, förutom att mamma gick och la sig…” 

      (I-4) 

 

I samma linje som I-4 framförde andra informanter att de inte hade någon vetskap om hur 

”normala” familjesituationer såg ut. Anledningen till detta var även att mammans beteende 

skiftades när hon var sjuk. En informant beskrev att hans mamma i vissa perioder ville synas 

och höras överallt, medan i andra stunder ville hon bara ligga i sängen med persiennerna 

neddragna. Detta menade han var en situation som gjorde att han inte visste vad ett normalt 

beteende var och detta ovetande blev större eftersom han inte hade någon annan familj att 

jämföra med. En annan informant berättade att han upplevde det rörigt i hemmet när den 

sjuka föräldern var inne i sjukdomsförloppet men att på grund av okunnighet om normala 

uppträdande kunde han inte exakt förstå vad som egentligen var ”onormalt”. Han berättade 

följande om detta: 

 
” … då är det bara cirkus, det är lite svårt att beskriva […] det är ju mest kaos, … allting 
ska städas, allting ska göras nu, … allting ska göras samtidigt, men ingenting blir gjort. 

Hon kan planera möblera om hela bokhyllan, så ligger alla böcker framme och sen ska 

hon planera om hela garderoben o så ligger allting sånt framme.” 

      (I-1) 

 

För att sammanfatta vad de fem informanter berättade om vad som var rätt respektive fel, och 

vad som var normalt eller inte normalt visade det sig att alla fem hade berättat liknande 

upplevelser angående detta. De tydligaste aspekterna som framkom utifrån berättelserna var 

att när förälderns hälsotillstånd pendlade mellan frisk och sjuk, bidrog det till en förvirring 

hos informanterna på grund av att rätt, fel, normalt eller inte normalt skiljdes åt under dessa 

perioder. Informanterna berättade att skiftningar i den sjuka förälderns hälsotillstånd även 

frambringade en känsla av skam under uppväxttiden. 
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5.2.2 Känsla av skam  

Känslan av skam återkom hos samtliga informanter. Skam hos dem uppkom speciellt när det 

gällde två situationer inom skolan, såsom i umgänget med klasskamrater och på föräldramöte. 

Informanterna framförde att ta hem klasskamrater under mammans sjukdomsperiod inte var 

tänkbar på grund av att de skämdes för att mamman hade ett annorlunda beteende. Beteenden 

som skapade skam hos barnen utgjordes bland annat av att mammorna i vissa fall endast låg i 

sängen på grund av djupa depressioner, eller i andra fall att mammorna hade ett hyperaktivt 

beteende som gjorde att hon var påflugen. En informant berättade att han avstod från att 

umgås med kamrater hemma eftersom hans mamma kunde vara ”riktigt på” i sitt beteende då 

hon krävde uppmärksamhet och gjorde allt för att få denna. Han beskrev att till exempel, när 

någon kamrat var hemma tog mamman på sig underliga och gammalmodiga kläder som 

gjorde att kamraterna hånade honom. Dessa handlingar ledde till att han skämdes väldigt 

mycket för sin mamma och att han dessutom drog sig undan. 

 

En annan viktig del som sker under skoltiden är till exempel kontakt mellan föräldrar och 

lärare. Det kan ske genom kvartsamtal och föräldramöte och i dessa situationer upplevde 

informanterna skam, på grund av att de sjuka föräldrarna synliggjordes på dessa möten. En av 

informanterna berättade sin upplevelse när den sjuka mamman var med på föräldramöte. Han 

berättade att han skämdes på grund av att mamman dels talade osammanhängande saker och 

dels för att hon såg ganska sjuk ut. Han berättar: 

  
”… på föräldramöte … det skapade skam… då höll hon på att toka sig, hon var ju knepig 

då, gick ju på tabletter naturligtvis… hon var ju ett lik som gick på medicinering och 

oftast var hon inte igång, så satt hon bara och stirra och stirra in i vad som helst… jag 
skämdes för det, för att va hennes unge” 

      (I-2)

  

Även om skolan var den största bidragande orsaken till att informanterna upplevde skam, 

framkom det även i en berättelse att informanten skämdes för sin mamma i andra 

sammanhang. Han berättade en episod om att hans mamma ringde runt till olika personer 

under ett sjukdomsskov och förde osammanhängande samtal vilket gjorde att han skämdes. 

Anledningen till det var att en del samtal gick till bekanta som sedan återberättade till honom 

att hans mamma hade ringt och talade om vansinniga saker.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den sjuka förälderns beteende skapade känslor av 

skam hos informanterna. Dessa känslor uppkom för det mesta i skolsammanhang men även i 

andra sammanhang i vilka föräldern var i kontakt med utomstående. Detta ledde till att 

informanterna för att undvika dessa känslor blev tvungna att ta större ansvar under uppväxten. 

 

5.2.3 Ansvarstagande  

I intervjuerna framkom det att de fem informanterna fick ta större ansvar för att dölja att 

familjen var annorlunda, eftersom föräldrarna i vissa perioder inte gjorde det. Vissa av dem 

tog på sig denna roll under mammans sjukdomsperiod på grund av att pappan i familjerna 

arbetade eller inte klarade av situationen hemma. En av informanterna berättade att han tog 

ansvar för att mamma skulle få vård, när hans pappa inte själv skaffade den. Han uttryckte sig 

på detta sätt: 

 

”… när jag var 16 och märkte att morsan vart bäng liksom, kunde inte sätta på och 

stänga av dammsugare och jag sa till farsan nu får du ta med henne till sjukan och kolla 
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upp. Så det var först då det blev en diagnos på henne… det var jag som fick säga till 

farsan, jag tog det på mig…” 

(I-3) 

 

Ansvarsrollen visade sig på olika vis; vissa av dem såg till att familjen, speciellt den sjuka 

föräldern, fick den vård denne var i behov av, andra ansvarade för hushållsarbete såsom 

städning, matlagning och mathandling men de ansvarade även för sina syskon. En informant 

framförde under sin berättelse att han vid 12 års ålder blev tvungen att ta ansvar för sina 

syskon. Han berättade att det var fruktansvärt för honom att se hur de drabbades av att 

mamman bara låg i sängen och inte ens lagade mat åt dem. Han bestämde sig då för att ta 

ansvaret och lämna dem på dagis när mamman var sjuk och på grund av att pappans arbetstid 

började innan dagis hade öppnat. Ansvarstagande var inte något som de tog spontant utan 

gjorde det för att kunna överleva situationen. I-4 berättade om att när han var 8 år blev han 

tvungen att ta ansvar för matlagningen för att kunna överleva, han uttryckte sig enligt 

följande: 

 
”… de sämsta dagarna då låg hon i sängen… persiennerna nerdragna och så var det 
ingenting som funkade… Då var man ganska ung, men då klarade man sig med smörgås, 

ganska snabbt lärde man sig att göra tomatsås och potatismos, steka lite korv och så…” 

 

Ansvarsrollen handlade även om att i vissa fall se till att mamma inte utsatte sig själv för 

skada eller försökte ta sitt liv som en av informanterna berättade. I berättelsen angående detta 

uttalade han att mamman ofta framförde till honom att hon ville ta sitt liv och då var han 

tvungen att kliva in och styra upp mammans agerande för att på så sätt undvika att hon begick 

självmord. Oavsett hur ansvarsrollen såg ut framförde informanterna att de var tvungen att ta 

på sig den rollen eftersom de upplevde avsaknad av hjälp och stöd. 

 

5.2.4 Hjälp och stöd under uppväxten 

Det första som informanterna berättade angående hjälp och stöd var att de upplevde att 

pappan inte gav det stöd som de var i behov av. En av informanterna berättade att han 

önskade att hans pappa hade haft mer tid och varit mer fysiskt närvarande under uppväxten 

och på så sätt kunna få mer stöd kring situationen och undgå ansvarsrollen i familjen. En 

annan pappa var alkoholist, bodde inte med familjen och dessutom inte hade kontakt med 

sonen vilket ledde till att han inte upplevde stöd från pappan. Ytterligare en pappa bodde 

hemma med familjen men vid makans sjukdom hamnade han i alkoholmissbruk vilket gjorde 

att sonen inte fick tillräckligt med stöd av pappan under uppväxten. I sin tur relaterade en 

annan informant att hans pappa inte brydde sig om vad som pågick i huset fast han levde 

tillsammans med familjen, även den sista informanten talade om att han saknade stöd från 

pappa. Han framförde att pappan inte hade möjlighet att ge sitt stöd dels på grund av att han 

arbetade en stor del av dagen och dels på grund av att pappan hade framfört en ovilja om att 

vara pappa och i oändliga tillfällen hade pappan sagt att det inte fanns någon anledning att 

stödja barnet eftersom han bara var mammas pojke.  

 

Informanterna framförde även att avsaknad av stöd inte bara relaterades till pappan utan även 

till övriga släktingar. De framförde att det sociala nätverket försvann i samband med 

mammans sjukdom. I de flesta fall hade släktingar, vänner och bekanta tagit avstånd ifrån 

familjen. Vissa av informanterna berättade hur de upplevde att det var deras eget fel att det 

sociala nätverket minskade, men att det sedan visade sig att dessa personer valde att inte ta 

kontakt med familjen eftersom de inte visste hur de skulle uppträda i olika situationer. 
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En annan aspekt som framkom från alla fem informanter var hur de bedömde den 

professionella hjälp- och stöd de kom i kontakt med genom mammans sjukdom. Samtliga 

nämnde att de under barndomen inte hade fått någon utförlig information om mammornas 

sjukdom från sjukvården. I-1 berättar hur han upplevde psykiatrins stöd under hans uppväxt: 

 

” … under min uppväxt tror jag vi suttit ner tre eller fyra gånger och det ämnet för dagen 

har varit och alltid varit mammas situation, nu måste ni tänka på det här när mamma 

kommer hem, och så får ni inte göra så för då blir det för jobbigt. Så det har ALDRIG 
varit på tal hur vi har mått, det har aldrig handlat om att vi ska ha fått undervisning eller 

förklarat för oss vad det är för nånting som händer. Det är aldrig nån som har satt sig 

ner och förklarat på ett barns nivå ändå men det är ingen som har försökt ens förklarat 

för oss vad det är som händer med mamma när hon är sjuk.” 

 

Angående hjälp och stöd berättade informanterna hur de saknade det från alla tänkbara 

aktörer, det vill säga från den andra föräldern, släktingar, vänner och även från den 

professionella vårdapparaten. Informanterna beskrev att på grund av detta fick de agera på 

egen hand och försöka hitta egna sätt att hantera den pågående situationen.  

 

5.2.5 Hanterandet av situationerna under uppväxten 

De fem informanterna berättade om hur dessa upplevelser medförde känslor av olika slag som 

de sedan hanterade på olika sätt. En del berättade att de hanterade sina känslor genom att ta 

ansvar för familjen. Vidare berättade andra informanter att de hanterade känslorna genom att 

vara utåtagerande mot materiella saker, genom att fly, förtränga bort tankarna och till slut 

sökte sig till missbruk och till kriminella kretsar. En annan berättade att han hanterade sina 

känslor genom att slåss, ställa till oreda och till sist även han sökte sig till kriminella grupper. 

I sin tur beskrev den sista att han inte klarade av det ansvar han hade då för sina syskon och 

istället valde att inte bry sig om det som hände.  

 

I-4 beskriver hur mammans sjukdom upplevdes som jobbigt och påfrestande för honom. För 

att hantera de känslorna som uppkom anpassade han sig till de specifika situationerna genom 

att lyssna på mamma, massera hennes fötter och bara finnas vid hennes sida oavsett om han 

orkade eller inte. Han framförde även att vid två tillfällen, när han inte orkade hantera 

situationerna med mamman, använde han sig av destruktiva beteenden genom att vid ett 

tillfälle försöka göra sig blind och vid det andra tillfället försöka ta sitt liv. Så uttryckte han 

hur han kände kring självmordsförsöket:  

 
”… jag var ute och bada, jag kunde inte simma, jag försökte gå ut så långt jag kunde, sen 

så hamna jag i sånt där hål, jag kunde inte simma och jag plaska lite grann sen så… höll 
jag faktiskt på att drunkna och det var absolut det skönaste jag har varit med om nån 

gång, jag kan knappt överträffa den känslan nån gång, det var absolut det skönaste jag 

vart med om […] jag var mellan 8-9 år då.”   

 

Informanterna berättade även att deras sätt att hantera sina känslor inte enbart var destruktiva 

utan varierade, vissa gånger valde de att dra sig undan och blunda för det som hände. Andra 

gånger valde de att hantera känslorna genom att aktivt försöka lösa de problem som uppstod. 

På så sätt fick samtliga informanter växa upp fortare och bli vuxna barn. 
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5.3 Upplevelser i vuxenlivet 

I intervjuerna beskrev informanterna hur de specifika situationerna under uppväxten har haft 

en inverkan på dem i vuxenlivet. Var och en av informanterna beskrev både negativa och 

positiva effekter som har påverkat deras förhållningssätt till olika situationer som vardagen 

medförde. En annan effekt som informanterna beskrev att de har tagit med sig in i vuxenlivet, 

är den ansvarsroll som de tog för familjen redan under uppväxten. De beskrev även i 

berättelserna att de var oroliga och rädda för att själv bli psykiskt sjuk. Med anledning av den 

ovanstående informationen redovisas vuxenlivet utifrån följande teman: Negativa och positiva 

konsekvenser, Rädd att själv utveckla psykisk sjukdom, Ansvarsrollen, Hanterandet samt 

Hjälp och stöd. 

 

5.3.1 Negativa och positiva konsekvenser 

Informanterna beskrev att de som vuxna kunde känna igen olika beteenden som hade sina 

grunder i uppväxten med en psykiskt sjuk förälder. En informant beskrev att situationerna han 

upplevde under barndomen har bidragit till att han upplever sig ha sociala begränsningar. 

Begränsningarna utgjordes av att han själv inte förmådde sig till att ta kontakt med sin 

vänskapskrets. Anledningen till detta var att han upplevde den uppsökande kontakten som 

svår och att han framförde att det kunde bero på olika företeelser, bland annat av situationerna 

som uppväxten hade gestaltats med. Han förklarade att när åtaganden, som att kontakta 

vänner, blev känslomässigt jobbiga och svåra att hantera, då valde han att dra sig undan. 

Orsaken till att han gjorde detta var på grund av att han ville komma ifrån den jobbiga känslan 

som uppkom när han upplevde att saker och ting blev för svåra. Information som framkom i 

en annan intervju var att personen upplevde sitt sociala liv som begränsat. Han uttalade att 

motivet till detta var att han som barn sällan träffade andra människor och det har bidragit till 

att han som vuxen upplever det som obehagligt att få uppmärksamhet. En annan negativ 

konsekvens som framkom i en av intervjuerna var att han upplevde att uppväxten var orsaken 

till att han sökte sig till kriminella kretsar och missbruk. Förklaringen till detta var att han 

saknade en god självkänsla sedan barndomen, skam för mamma och för att pappan inte fanns 

där och stöttade honom under uppväxten. Allt detta har bidragit till att han är reserverad och 

öppnar sig inte inför andra människor, han menar att detta var ett inlärt mönster sedan 

uppväxttiden.  

 

Informanterna framförde även att uppväxten inte enbart hade bidragit med negativa 

konsekvenser. Den hade medverkat till att alla upplevde att de ha erhållit någon positiv 

egenskap utifrån de upplevda erfarenheterna. De positiva egenskaper som nämndes i 

intervjuerna var bland annat att informanterna utvecklade förmåga till medkänsla, medlidande 

och det visade sig genom att ta på sig andras bekymmer och erbjuda sitt stöd när någon var i 

behov av det. Vissa av informanterna relaterade att deras upplevelser ledde till att de idag 

kände sig starka och rustade för att ta hand om olika problem. Dessutom berättade två av dem 

att de har lärt sig att tolka andra människor som vuxna barn. Hur dessa har lärt sig detta beror 

på att de ständigt som barn fick vara vaksam på de situationer som pågick runt omkring dem 

även vilket beteende mamman hade och därav anpassa sig till det som gällde för stunden. En 

av dessa informanter förklarade vad han menade med att kunna läsa av människor: 

 

”Nej men det kommer ju ifrån att man är liten så vet man inte riktigt vad det är som 

pågår, då är man ju hela tiden ute med sina antenner och känner sig för liksom, passar 

jag in, passar jag in… när man kommit en bit på vägen liksom som jag tycker att jag har 
gjort idag så kan jag vända mina erfarenheter ut och se vad andra trevar i och försöker 

passa in så att säga. Så, så kan man läsa av folk. Så alla dom nackdelar som jag har, 
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svagheter som jag hade förut, har jag kunnat vända till styrka idag. Som gör att det blir 

lättare för mig att läsa av folk.” 

      (I-3) 

5.3.2 Rädd att själv utveckla psykisk sjukdom 

Alla utom en informant berättade om rädslan av själv bli som sin mamma, det vill säga att 

utveckla psykiska sjukdomar. En av dem beskrev hur han utvecklade fobi under 

tjugoårsåldern mot att insjukna i manodepressivitet eller andra psykiska sjukdomar. 

Anledningen till att han utvecklade fobi, berättade han, var att han hade inhämtat kunskap om 

vad mammans sjukdom handlade om samt att det även fanns en ökad risk att vid 20 till 25-års 

ålder själv utveckla psykiska sjukdomar när man var barn till en psykiskt sjuk förälder. Han 

framförde att känslorna som infann sig vid den tiden var ångestbetonade men på vilket sätt 

ångesten yttrade sig var svårt för honom att beskriva. Även under intervjun med vår tredje 

informant framkom det en rädsla av att utveckla psykiska sjukdomar. Han berättade att han 

var orolig att själv utveckla presenil på samma sätt som mamman, vilket gjorde att han valde 

att lämna ett blodprov för att på säkerhet få information om han bar på ett genetiskt arv. Hans 

rädsla gjorde att även han sökte efter information. De två andra informanterna förde även de 

ett resonemang om en rädsla av att själv bli psykiskt sjuk som deras mamma. En av dessa två 

framförde att han var väldigt rädd att uppleva sig som manisk eller deprimerad för det kunde 

betyda att han var på väg att bli som mamma. Den andra informanten berättade att han 

förnekade sina känslor när han mådde dåligt eftersom dessa påminde honom om vissa 

situationer som hade skett under uppväxten. Han berättade även angående detta att han skulle 

uppleva det som ett nederlag att till slut bli klassad som psykiskt sjuk. Han beskrev sina 

känslor på detta sätt: 

 

” De perioderna som jag har känt mig nere, har gett mig sån ångest över att jag kanske 

håller på att bli som mamma… det skrämde mig, att jag hellre valde att ta till droger för 
att komma ifrån känslorna… jag självmedicinerade helt enkelt…inte för att jag vet om det 

blev bättre, så här i efterhand, men då tyckte jag att det var det rätta…”  

      (I-5)   

 

Rädslan över att själva utveckla psykiska sjukdomar var inte den enda konsekvens som 

uppkom av informanternas uppväxtsituation. 

 

5.3.3 Ansvarsrollen 

Under flera av intervjuerna beskrev informanterna att de i vuxen ålder har fortsatt att ta ansvar 

för olika situationer som de upplevde att ingen annan tog ansvar för. De beskrev att de klev in 

och tog ansvarsrollen i kontakt med myndigheter och vård- och omsorgsapparater gällande 

mammans situation. Dessutom beskrev de att de tog på sig andras bekymmer och problem 

och även försökte lösa dem. I-5 skildrar ansvarsrollen enligt följande:  

 
”hörde jag i mina kretsar att det fanns problem, ringde jag alltid och erbjöd min hjälp… 
jag skulle lösa allas problem, för att jag trodde de behövde det och för att det va vad jag 

hade alltid gjort hemma… ” 

 

Det han beskriver om att han lärde sig under uppväxten att ta ansvar för andra och lösa deras 

problem, beskrev även en annan informant. Han skildrade sin ansvarsroll nu som vuxen att 

han är den som har den uppfostrande rollen fast han har flyttat hemifrån. Orsaken till detta 

beskrev han vara på grund av att han växte upp med denna roll, vilket har gjort att den 
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automatiskt har följt med honom vidare i vuxenlivet. En situation som han beskrev för att 

tydligare förklara vad han menade med detta var att han kunde gå in och styra upp vad 

föräldrarna gjorde om han tyckte att de agerade på ett felaktigt vis och framföra vilket det 

rätta var. En annan informant framställde att anledningen till att han tog på sig ansvarsrollen 

var på grund av att han upplevde att hans pappa inte agerade när problem uppstod angående 

mammans situation, utan som han beskrev det:  

 
”han sitter bara och tittar på det och han fortsätter att titta på det, han gör ingenting” 

 

Informanterna berättade att allt ansvar de tog på sig till slut blev för påfrestande vilket ledde 

till att de brakade samman eller som flera informanter uttryckte det:” man krascha”. Detta 

ledde till att de blev tvungna att hitta nya sätt att hantera känslorna kring de uppkomna 

situationerna. 

 

5.3.4 Hanterandet av situationerna under vuxenlivet 

Av informanternas berättelser uppkommer det ett gemensamt agerande i hanteringen av 

känslorna som uppstår. De flesta av informanterna berättade att de i tidig vuxen ålder 

fortfarande hanterade känslorna som uppkom på ett utåtagerande sätt, det vill säga genom att 

ställa till oreda, bråka och ta till kriminella företeelser, såsom inbrott. Av de fem 

informanterna var det endast ett vuxet barn som inte hanterade sina känslor som de övriga, 

utan han hanterade känslorna genom att inte tänka på dem. I-4 berättade så här: 

 
”Jag kom till någon vändpunkt på nåt sätt. … jag tänkte: tänker man tillräckligt mycket 

på det här … då kanske släpper det någon gång… men det gör aldrig det. Nämen ju mer 
jag tänkte på det ju ledsnare jag blev ju, sen sket jag i det… Nu slutar jag tänka och det 

var en underbar tanke bara, sluta tänka!” 

 

De fyra informanter som hanterade känslorna på ett destruktivt sätt i tidig vuxen ålder, 

berättade under intervjutillfällena att de senare under vuxenlivet valde en annan strategi att 

utgå ifrån i hanterandet av de uppkomna känslorna. De berättade att de valde den strategin 

som informant I-4 redan använde sig av i tidig vuxen ålder, dock berättade två informanter att 

de använde sig av droger för att lättare kunna stänga av sina känslor. I-2 säger så här: 

 

”Antingen hittar man en … källa inom sig där man kan gömma sig i på nåt vis eller fly 

från kroppen genom drogerna” 

 

Informanterna berättade att oavsett strategi för att stänga av känslorna kom de till en punkt i 

livet där de blev tvungen att söka professionell hjälp och stöd för att hitta ett annat användbart 

sätt att hantera känslorna. 

 

5.3.5  Hjälp och stöd under vuxenlivet 

De bedömningar informanterna gjorde av hjälpen och stödet de fick under uppväxten har haft 

en inverkan på hur de bedömer hjälpen och stödet som vuxna. Vissa av informanterna berättar 

att de fortfarande är besvikna på sjukvården och psykiatrin på grund av att även om de idag är 

vuxna barn, finns det ett behov av att få stöd och förklaringar från den psykiatriska vården 

angående mammans sjukdom, eller som I-3 uttryckte sig:  

 
”Jag fråga frågor rakt ut men jag fick inga svar av honom […] jag kan inte säga att jag 
tror speciellt hårt på sjukvården när det gäller det här, inte i det här läget i alla fall…. 
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Jag är fortfarande arg på att han inte kunde säga rakt upp och ner att jag vet ingenting 

om det här” 

 

Informanterna berättade att de även idag har upplevt att ingen inom sjukvården/psykiatrin har 

ansträngt sig för att ta kontakt med dem som vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar för att 

erbjuda någon form av hjälp och stöd. På grund av detta upplevde de att de i största möjliga 

mån fick lösa många av sina problem på egen hand.  

 

Ett sätt som vissa av informanterna valde för att lösa sina problem var att söka hjälp genom 

att vända sig till anhöriggrupper. De två informanterna som hade varit i kontakt med dessa 

grupper berättade vilken stor hjälp de fick där. De berättade hur dessa grupper gav dem en 

möjlighet till att träffa andra vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar och därmed få vetskap 

om att de inte var ensamma. Dessutom berättade en av informanterna att han kände sig trygg i 

detta sammanhang då han inte behövde gömma sina känslor och tankar kring situationen. 

Vidare berättade han att genom kontakt med gruppen lärde han sig att tänka på sig själv och 

inte på vad andra skulle anse angående hans sätt att hantera mammas sjukdom. Detta menade 

han var en underbar tanke eftersom det ledde till att han hittade sig själv som person, till att 

han började tänka på vad han ville eller inte ville och vad som var bäst för honom. Även en 

annan informant berättade genom att ha haft kontakt med denna grupp resulterade i att han 

fick nya upplevelser. Eftersom han upptäckte att det fanns flera personer i samhället som bar 

på liknande erfarenheter. Han berättade även hur utbytet av erfarenheter hjälpte honom att 

hantera sina känslor och upplevelser. I-3 beskriver sina erfarenheter på detta sätt; 

 
”Allting har fallit på plats, jag kände… nu är jag hemma….” 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis har våra fem informanter berättat att uppväxten med en psykiskt sjuk 

mamma medförde olika upplevelser hos dem alla. Mammans sjukdom ledde till att det under 

deras barndomstid rådde en ovisshet kring vad som ansågs vara rätt och fel eller normalt inte 

normalt. Anledning till detta var att beroende på om mammorna var i sjukdomsförloppet eller 

inte upplevde informanterna variationer i husets traditioner och normer samt oklarheter i 

instruktionerna de fick. Detta annorlunda beteende hos mammorna medförde även känslor av 

skam hos informanterna. Dessa känslor kom vanligtvis inom skolsammanhang men även när 

mammorna interagerade med andra utomstående. För att undvika skamkänslorna valde 

informanterna att dra sig undan och ta större ansvar för familjens situation och på detta sätt 

dölja deras verklighet. Ansvarsrollen togs dessutom för att kunna överleva men även för att 

familjemedlemmarnas grundläggande behov skulle tillfredsställas. Informanterna upplevde 

inget stöd vare sig från den andra föräldern eller från andra släktingar, vänner och bekanta. 

Professionellt stöd och information om förälderns sjukdom var andra aspekter de inte fick. I 

brist på stöd fick informanterna hantera de uppkomna situationerna på egna sätt. Vissa av dem 

valde att fly från problem, andra valde att vara utåtagerande medan de sista valde att söka sig 

till kriminalitet och missbruk. Upplevelser och hanteringen av uppväxten påverkade 

informanternas vuxna liv och medförde både positiva och negativa konsekvenser, rädslan att 

själva utveckla psykiska sjukdomar samt en återkommande ansvarsroll. Även som vuxna 

hanterade informanterna sina känslor på olika sätt och till slut valde alla fem att undvika de 

påfrestande situationerna. Informanterna berättade att även som vuxna saknade de stöd från 

sjukvården vilket resulterade i att vissa av dem valde att söka stödet på egen hand och därmed 

sökte sig till anhöriggrupper.  
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6. Analys 

I följande avsnitt analyserar vi vårt empiriska material utifrån ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. Syfte med denna analys är att förmedla informanternas utsagor med hjälp av 

de teoretiska utgångspunkterna för att ge en beskrivning av deras berättelser. Detta innebär att 

vi härmed kopplar studiens resultat till de teoretiska utgångspunkter och även till de tidigare 

forskningarna vi har redovisat. Presentation av vår analys utgår ifrån de teman som har 

presenterats i resultatavsnittet. 

 

6.1 Vuxna barns upplevelser av uppväxten 

6.1.1 Rätt eller fel, normalt eller inte normalt 

De flesta av våra informanter berättade under intervjuerna att de inte visste vad som var rätt 

eller fel respektive normalt eller inte normalt, på grund av att mammans hälsotillstånd 

ständigt pendlade mellan frisk och sjuk. Detta gjorde att informanterna fick olika besked om 

hur de skulle bete sig under dessa två hälsotillstånd, som till exempel att en av våra 

informanter berättade att det var tillåtet vissa veckor att göra en sak medan andra veckor var 

det inte tillåtet. Att få olika besked behöver inte anses som något anmärkningsvärt. 

Anledningen till detta är att det kan ses som naturligt att barn måste förhålla sig på olika sätt 

beroende på vilken familjemedlem de interagerar med och även beroende på om en 

familjemedlem blir sjuk under en period i livet. När dessa sjukdomsperioder är ett 

återkommande inslag under uppväxten kan det dock vara svårt att få någon struktur i 

interaktionen med föräldern och därmed även svårt att få struktur i vardagslivet angående 

rådande normer och regler.  

 

Interaktionen med föräldrarna utgör dessutom en viktig faktor i barnets utveckling av 

motståndskraft eller det som Rutter (1987) kallar för resilience. Vårt resultat pekade mot att 

informanterna upplevde att de som barn inte hade denna viktiga faktor eftersom, som de själv 

påstod, interaktionen med den sjuka föräldern stördes av dennes beteende på grund av 

sjukdomen. Informanternas berättelser ligger i samma linje som Hindle (1998) då de 

påpekade att det var uppväxten i en varierande hemmiljö som ledde till att de inte hade 

vetskap om vad som var ”normalt” eller rätt och fel i olika situationer. Påfrestningar utöver av 

att inte veta vad som är rätt eller fel respektive normalt eller inte normalt, är upplevelsen av 

skamkänslor för mammans beteende inför andra skolkamrater eller lärare.  

 

6.1.2 Känsla av skam 

Känslan av skam framkom i alla informanters berättelser i synnerhet när det gällde 

föräldramöten och umgänge med klasskamrater under skoltiden. Vad kan orsaken till detta 

vara? Mammorna till våra informanter hade ett annorlunda beteende i jämförelse till de andra 

mammorna i klassen, vilket gjorde att detta skapade skam genom dels att inte riktigt veta vad 

som var ett normalt beteende och dels genom att inte veta vad klasskamraterna hade för 

åsikter om informanternas familjer. Brattberg (2008) skriver att det är vanligt att individen 

upplever skam när denne är rädd för vad andra kan tycka om dem.  

 

Hur kan detta förklaras? Även om informanterna inte kunde sätta ord på vad som var 

annorlunda i deras familj i förhållande till klasskamraterna fanns det en känsla av att 

förälderns beteende inte riktigt var som alla andras. Det upplevdes redan den första gången de 

tog hem en klasskamrat och mamman betedde sig på ett annorlunda sätt, som en av våra 
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informanter framförde att hon kunde vara väldigt krävande i sitt beteende genom att ta till 

olika metoder för att få uppmärksamhet. När dessa händelser sker kan en blick eller ett 

ansiktsuttryck från klasskompisen skapa osäkerhet hos barnet som i detta skeende får en 

vetskap om att mamman är ”konstig” och skamkänslor kan uppstå. Därefter kan även tankar 

och inbillningar skapas i barnet om att denna händelse kommer att sprida sig bland de övriga 

klasskamraterna och detta kan även skapa skam inför de andra barnen i skolan. Konsekvensen 

av det kan bli som även Skerfving (1996) nämner, att barnen undviker att ta hem 

klasskamrater för att undvika skamkänslorna och för att slippa exponera sin familjesituation. 

 

Exponering av familjesituationen var huvudpoängen i uppkomsten av skamkänslor. Detta 

kunde vi utläsa av alla fem intervjuer då informanterna framförde att kontakten mellan den 

sjuka mamman och utomstående skapande skam för dem. Det kunde även utläsas att under 

informanternas uppväxt fanns det en gemensam vilja av att dölja familjens dilemma. Även 

detta går i linje med Brattbergs (2008) yttrande om att känslor av skam uppkommer när 

individen befarar vad omgivningen anser om denne. Det visade sig att våra informanter valde 

att undanhålla de situationer som de utsattes för, detta skriver även Skerfving (1996) om. Hur 

våra informanter agerade för att undanhålla deras familjesituation var att försöka ta ansvar för 

att familjens annorlunda beteende inte skulle märkas. 

 

6.1.3 Ansvarstagande 

Ansvarstagandet var bland annat en metod för att dölja familjens situation, för att ingen runt 

omkring skulle upptäcka vilka förhållanden som egentligen fanns i hemmet och på så sätt 

även undvika skamkänslorna. Utifrån informanternas utsagor kan det utläsas hur 

ansvarsrollen blev en copingstrategi som de använde sig av för att hantera känslorna som 

uppkom av den upplevda situationen. Det som är intressant är att informanterna har använt 

sig i detta fall av en kombination av de teoretiska strategierna vi tidigare har redovisat. Det 

vill säga, de har använt sig av olika praktiska och känslomässiga strategier. De konfronterade 

problem som uppstod under mammans sjukdomsförlopp genom att praktiskt agera då de 

valde att ta ansvar för de aspekter som, enligt deras upplevelser, inte fungerade på ett optimalt 

sätt. Däremot valde de detta agerande för att kunna undvika de känslor som uppkom av 

situationen, speciellt känslorna av skam. Frågan är: är detta en ny copingstrategi? Hur kan det 

då kallas att individen agerar problemfokuserad för att förändra situationen och samtidigt 

undviker de känslorna som uppkommer av samma situation? Det som tydligare framkommer 

av intervjuerna är att ansvarstagandet hade flera bakomliggande orsaker.  

 

Informanterna tog även ansvar för att de upplevde att föräldrarna inte var kapabla att ha den 

rollen. Orsaken till att föräldrarna inte var kapabel att ta ansvarsrollen berodde, enligt 

empirin, dels på att mamman var sjuk och dels på att pappan i vissa familjer arbetade mycket 

och för att vissa pappor inte fanns i familjen. Det vi kan se är att empirin pekar mot vad 

Östman (2008) och Skerfving (1996; 2005) skriver om att barn som lever i annorlunda 

förhållanden tar ett stort ansvar för sina föräldrar och situationerna runt omkring sig. Vilka 

andra orsaker har bidragit till att informanterna tog ansvarsrollen? Informanterna tog även 

ansvaret för sin och syskonens omvårdnad, tillsynen och skydd, på grund av att de upplevde 

att föräldrarna inte tillgodosåg dessa behov. En risk som kan uppkomma på grund av detta 

som Östman (2008) skriver, är att barnen påverkas negativt av allt ansvar och därmed löper 

en förhöjd risk att själv utveckla psykisk ohälsa eller beteendeproblem. Vår empiri visar detta 

som författaren skriver, att informanterna berättade att ansvaret blev för tungt att bära tills det 

slut brast för dem. Vad var det som orsakade att ansvarsrollen till slut blev för tung att bära? 

Informanterna berättade dels att de inte kände stöd från släktingar, vänner, vården eller någon 
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annan som de kunde dela ansvaret med och dels på grund av att de inte hade fått tillräckliga 

skyddsfaktorer för att kunna stå emot de nya påfrestningarna ansvaret medförde. Det vi kan 

utläsa av informanternas utsagor är att resilience även påverkar individens handlingssätt och 

när denne inte har fått verktyg till att bygga upp motståndskraften kan det resultera i att de 

inte har förmåga till att stå emot nya och större påfrestningar.  

 

6.1.4 Hjälp och stöd under uppväxten 

Av intervjuerna framkom det att informanterna saknade stöd från den andra föräldern. En av 

våra informanter saknade helt skyddsfaktorer inom familjen genom att den andra föräldern, 

pappan, inte fanns i hemmet. Två informanter berättade att deras pappa bodde med familjen 

men tog ett känslomässigt avstånd till dem och som ledde till att de inte hade tillgång till 

pappans stöd. De resterande två informanter som angav att de klarade sig bra upplevde att 

pappan fanns där, dock upplevde de avsaknad av stöd från pappan såsom de tre övriga 

informanterna. Vår empiri är i samma linje som Skerfving (1996; 2005) och Rutter (1987) 

som skriver att en kärlekfull relation med den andra föräldern även är viktig för att barn ska 

kunna bygga upp sin motståndskraft och därmed kunna stå emot stressande situationer. 

Empirin visade att vissa av informanterna inte hade denna kärlekfulla relation med den andra 

föräldern som författarna påtalade vara en viktig faktor för att bygga upp motståndskraften. 

Vi ställde en fråga angående detta när interaktionen med pappan inte var det optimala; hur såg 

interaktionen med andra personer ut? Kunde de hjälpa informanterna att bygga upp 

motståndskrafter? 

 

Vissa av informanterna berättade att de hade släktingar, som de endast hade sporadisk kontakt 

med, men detta upplevdes inte som ett värdefullt nätverk då informanternas behov och 

önskemål inte uppmärksammades. En informants berättelse är ett tydligt exempel på detta, då 

han uttryckte hur viktigt det var för honom att få vara barn de gånger han hade tillgång till ett 

fungerande nätverk men trots detta upplevde han att hans rop på hjälp inte märktes. Rutter 

(1987), Skerfving (1996; 2005) och Östman (2008) diskuterar hur barn som saknar skyddande 

faktorer från föräldrarna kan behöva ett fungerande nätverk för att bygga upp resilience. Det 

vår empiri visade var att även denna skyddande faktor saknades i informanternas liv.   

 

Barnets skyddande nätverk utgörs även av, enligt Socialstyrelsen (1999:11), kontakt med 

professionellt stöd och hjälp. Den kontakten kan utgöras av den psykiatriska vården som 

behandlar föräldern på grund av sina psykiska sjukdomar. I en SOU-rapport (1998:3) 

framförs det att vuxenpsykiatriska klinikerna kan bidra till att barnens behov av kunskap och 

information om förälderns sjukdom tillgodoses och därmed bidra till att stödja barnen i deras 

situation. Däremot skriver Socialstyrelsen (1999:11) och Axelsson-Östman och Johansson 

(1995) att den psykiatriska vården saknar rutiner som förklarar hur tillvägagångssättet av 

utlämnandet av information om förälderns sjukdom och dess följder ska vara. Våra 

informanter uttryckte att de var besvikna på vården då de inte fick information om mammans 

sjukdom och deras yttrande är i samma anda som Östman (2008) som menar att barn behöver 

samtala om förälderns sjukdom. Dessutom upplevde de att den psykiatriska vården inte var ett 

stödjande nätverk dels på grund av att vården inte visste på vilket sätt informationen om 

mammans sjukdom skulle framföras och dels på grund att de anförde motiv till den sekretess 

som råder kring deras ärende. Detta professionella hjälp- och stödsystem, föräldrar, släktingar 

och även skolan utgör det skyddande nätverk som författarna refererar till. Att skolan som 

nätverk är en skyddande faktor för att bygga upp resilience opponerar sig våra informanters 

berättelse mot då deras upplevelser pekar i motsatt riktning. Våra informanter angav, till 
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skillnad från Östman (2008), Werner och Smith (2003) och Skerfving (1996), att skolan som 

nätverk upplevdes mer som negativt än positivt då det framkallade skamkänslor för dem. 

 

6.1.5 Hanterandet av situationerna under uppväxten 

Våra informanter har använt olika copingstrategier under uppväxten för att hitta en lösning på 

de problem som resulterade i att informanterna upplevde stress. Dessa strategier varierade 

mellan att anpassa sig till den rådande situationen som Mordoch och Hall (2008) skriver, 

kliva in och ta ansvar och samtidigt försöka lösa problemet samt genom att försöka fly från 

stressen genom att använda sig av droger, alkohol eller hamna i kriminalitet. Empirin pekar 

mot det som Lazarus och Folkman (1984), Ahmadi (2006) och Tornstam (2005) redogör om 

att informanterna har använt sig av olika copingstrategier i hanterandet av olika stressande 

situationer som uppkom. Informanterna använde sig av copingstrategier för att försöka 

eliminera de påfrestande situationer som de upplevde, vilket ligger i linje med det som 

Lazarus och Folkman (1984) och Brattberg (2008) diskuterar. Informanterna uttryckte sig 

även i linje med vad Mordoch och Hall (2008) skriver, att de förändrade sitt sätt att hantera 

olika situationer beroende på omständigheterna. Det vill säga att vissa gånger valde våra 

informanter att blunda för situationerna och andra gånger försökte de lösa problemen som 

uppkom i de olika händelserna. Oavsett vilka copingstrategier informanterna använde sig av 

eller om de hade tillgång till skyddande faktorer för att bygga upp förmåga till resilience, 

påverkades alla fem informanter av att växa upp med deras psykiskt sjuka mamma. Dessa 

erfarenheter följdes även med in i vuxenlivet. 

 

6.2  Analys av vuxenlivet 

6.2.1 Negativa och positiva konsekvenser 

Våra informanter upplevde att de situationer de hade varit med om som barn hade haft en 

inverkan i deras nu vuxna liv, både negativa och positiva, och därmed i linje med vad Werner 

och Smith (2003), Axelsson-Östman och Johansson (2003) och Mowbray et al. (2006) 

skriver. En informant berättade att han upplevde det svårt att vara i interaktion med andra 

människor och det kan kopplas till det han berättade att han upplevde som barn, att nära 

vänner och släktingar tog avstånd på grund av mammans sjukdom. En av våra informanter 

berättade att han upplever att uppväxten har medfört negativa konsekvenser i form av att han 

har svårt att interagera med andra människor, vilket pekar i samma riktning som Hindles 

(1998) forskning.  

 

En annan negativ konsekvens som framkom av informanternas berättelser var att de inte 

kunde motstå att söka sig till kriminella kretsar och missbruk. Två av våra informanter 

berättade att de upplevde sin barndom och uppväxt som en bidragande faktor till att de blev 

missbrukare och även kriminell, som den ena av dem blev. Han framförde även att en annan 

bidragande orsak till varför han sökte sig till kriminella grupper var på grund av sin dåliga 

självkänsla. Han trodde att självkänslan skulle byggas upp i och med att han fick bekräftelse 

av sin kriminella grupptillhörighet. Utsagorna kan även beskrivas med hjälp av teorier om 

resilience och coping. I deras uttalanden kan det utläsas att dessa två informanterna vände sig 

till dessa grupper för att på så sätt få tillgång till skyddande faktorer som de hade saknat under 

hela uppväxten och därmed få en möjlighet att bygga upp resilience. Detta agerande är ett 

exempel på en copingstrategi. 
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Uppväxten hade inte enbart haft en negativ inverkan i deras vuxna liv utan även bidragit till 

användbara kunskaper. En av informanterna berättade att han kände sig rustad och stark för 

att ta hand om problem som uppkommer och som en annan informant berättade att han hade 

lärt sig att läsa av andra människor. Den informant som uttryckte detta berättar i linje med vad 

Mordoch och Hall (2008) och Dunn (1993) skriver att redan från uppväxten lär sig barn till 

psykiskt sjuka föräldrar att läsa av andra människor för att passa in i de rådande situationerna. 

Varför barn får denna förmåga kan bero på som en av informanterna framförde under 

intervjun att han ständigt fick känna av atmosfären i omgivningen för att veta hur han skulle 

förhålla sig till den rådande situationen.  

 

Trots dessa positiva konsekvenser fanns ändå en oro hos informanterna att själv utveckla 

psykisk sjukdom. 

 

6.2.2 Rädd att själv utveckla psykisk sjukdom 

En del av informanterna berättade att anledningen till att de var rädda, grundade sig i den 

information om mammans sjukdom som de på egen hand hade inhämtat. Mowbray et al. 

(2008) skriver att dessa barn har en förhöjd risk att som vuxna utveckla psykiatriska problem 

och beteendeproblem men detta påstående baserar författarna utifrån genetiska faktorer. Tre 

av våra informanters berättelse går i linje med vad författarna säger, eftersom en hade själv 

fått diagnosen depression och två informanter hade beteendeproblem i form av kriminalitet 

och missbruk. Det vi kan konstatera utifrån informanternas berättelser är att de tre som har 

utvecklat psykiatriska och beteendeproblem är de som inte har haft sin pappa närvarande 

under uppväxten. Det kan peka mot till skillnad från Mowbray et al. (2008) att det inte enbart 

är genetiska faktorer som avgör om vuxna barn utvecklar dessa sjukdomar och problem, utan 

som vår empiri pekar mot att andra faktorer såsom avsaknaden av en känslomässig relation 

med sin pappa även kan ha en inverkan i hur psykiska sjukdomar hos föräldrar kan påverka 

deras barn under vuxenlivet. Oro och rädslan av att utveckla psykiska sjukdomar var något 

informanterna lärde sig att leva med genom åren, att ta ansvar för sin livssituation var även en 

annan aspekt de uttryckte de fick lära sig att leva med. 

 

6.2.3 Ansvarsrollen 

Det har konstaterats utifrån empirin, att även som vuxna åtog sig vissa av informanterna 

ansvarsrollen. Däremot fanns det skillnader mellan ansvarstagandet under uppväxten och 

under vuxenlivet. Skillnaderna var på grund av att det inte handlade om att tillfredsställa deras 

och familjens grundläggande behov utan nu handlade det om skyddande- och 

uppfostranderoller gentemot familjen och även gentemot andra som inte tillhörde 

familjekretsen. Av empirin kan det läsas att dessa förändringar av ansvarsrollen har sina 

grunder i faktumet att informanterna som vuxna inte är beroende av föräldrarna i samma 

utsträckning som under barndomen vilket innebär att de själva kan tillfredsställa sina 

grundläggande behov.  Att ansvaret även ägnades åt andra individer som inte tillhörde 

familjekretsen uppkom i samband med att informanternas sociala nätverk som vuxna 

expanderades i jämförelse med det sociala nätverket de hade under barndomen.   

 

Att vuxna individer tar ansvar för sina familjer är en naturlig aspekt av livet men våra 

informanter anser inte att deras ansvarstagande är så enkelt som hos allmänheten. Det som 

inte är naturligt i deras liv är att de flesta har, som vuxna barn, tagit ansvar för deras egna 

familjer men även för föräldrarnas liv. Det vill säga, även fast de har vuxit upp och flyttat 

hemifrån fortsatte de med sin uppfostranderoll i förhållande till föräldrarna. Informanternas 
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upplevelser angående ansvarsrollen pekar mot i samma linje med vad Skerfving (1996) 

skriver, Barnen kan bli som föräldrar till sina föräldrar. (s.55). 

 

Eftersom det har framkommit att informanterna åtog sig ansvarsrollen redan under uppväxten, 

kan det utläsas att åtagandet av ansvaret är ett inlärt mönster som har präglat deras liv. Detta 

inlärda mönster är en copingstrategi som vissa av informanterna finner användbar även under 

vuxenlivet. Däremot kan det urskiljas en tydlighet i valet av strategin nu när informanterna är 

vuxna. Det vill säga, empirin visar på att informanterna som vuxna, utifrån teoretiska 

utgångspunkter om coping, försöker hantera situationerna genom att konfrontera de befintliga 

problemen och ansvara för dess lösningar. De flesta informanter fokuserar på problem istället 

för att undvika dessa men även nu har de inte lyckats konfrontera alla dilemman och ännu en 

gång har de kraschat i livet.  

 

6.2.4 Hanterandet av situationerna under vuxenlivet 

Empirin visar på ytterligare andra metoder informanterna använde sig av för att hantera 

situationerna under vuxenlivet. Det framkom att under uppväxten pendlade informanternas 

coping från problemfokusering till undvikande strategier, då de började med att försöka lösa 

konflikterna för att till slut undvika dessa genom att stänga av sina känslor kring situationen. 

Som Mordoch och Hall (2008) skriver, pekar vår empiri mot att informanternas variation av 

copingstrategier uppkommer med ålder. Det vill säga, att deras copingstrategier varierar då de 

blir äldre och erfarna individer som kan hantera påfrestande situationer på olika nya sätt. 

Däremot innebär inte användning av nya copingstrategier som vuxna barn att dessa 

hanteringssätt är lämpliga för alla eller bättre än de som användes tidigare. Dessa nya sätt som 

en del av informanterna använde för att hantera situationerna under vuxenlivet kan utifrån 

omgivningens synvinkel anses olämpliga men det är just dessa som vid intervjutillfället har 

fungerat bäst för informanterna. Empirin pekar mot att informanternas copingstrategier har 

varit otillräckliga för att hantera alla påfrestningarna som har uppkommit i deras liv genom 

åren vilket har gjort att när de har upplevt sig kraftlösa har de varit tvungna att söka hjälp och 

stöd i andra instanser. 

 

6.2.5 Hjälp och stöd under vuxenlivet 

Besvikelse över hjälp och stödapparaten finns fortfarande i vuxen ålder, då alla fem 

informanter berättade på eget initiativ att de även nu som vuxna upplever att de känner sig 

glömda av det professionella stödet, detta går i linje med vad Axelsson-Östman och 

Johansson (1995) diskuterade. Även om författarnas studie publicerades för nästan fjorton år 

sedan tycks stödet utifrån våra informanters berättelser fortfarande vara på samma nivå, då de 

bedömer att de inte har fått den hjälp och stöd de ansåg sig vara i behov av.  På grund av detta 

valde en del av informanterna att söka hjälp på eget initiativ på grund av att de hade 

”kraschat”.  

 

I linje med Brattberg (2008), pekar vår empiri mot att informanterna har använt sig av nya 

copingstrategier när deras liv har kraschat. Den nya copingstrategien blev då att söka den 

hjälp och det stöd de ansåg sig behöva genom anhöriggrupper. I grupperna kunde vissa av 

informanterna skapa en ny bild av sina erfarenheter då de fick kunskap om att de inte var 

ensamma, att det fanns andra vuxna barn som bar på liknande upplevelser. Dessutom kan det 

utläsas att grupperna gav dem nya skyddande faktorer för att på något sätt upprusta deras 

motståndskraft. De nya faktorerna var ett stödjandet nätverk, information om sjukdomens 

förlopp och möjlighet att sätta ord på sina känslor.  
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7. Slutsats 
I detta avsnitt kommer vi att ge en kort sammanfattning av vad som framkommit i denna 

studie och vilka slutsatser vi kan dra av det. Syftet med vår studie har varit att få en bild av 

hur vuxna manliga barn till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning har upplevt och 

hanterat de situationer som har uppkommit under uppväxten och hur upplevelsen och 

hanterandet av uppväxten har påverkat deras vuxna liv.  

 

Vår studie visar att våra fem numera vuxna manliga barn till föräldrar med psykisk 

funktionsnedsättning upplevde sin uppväxt fylld av skamkänslor, ansvar, att inte veta vad som 

är rätt eller fel, normalt eller inte normalt samt saknad av någon som kunde stödja och hjälpa 

dem i deras situation. Även om de har saknat dessa skyddande faktorer för att bygga upp 

motståndskraft har de hittat förmåga att använd sig av copingstrategier för att försöka lösa de 

situationer som de upplevde. Det vill säga situationer som utgjordes av bristande 

omsorgsförmåga från mamman under sjukdomen och från pappan den största delen av 

uppväxttiden. Dessa hanterades genom att ta ansvar för familjen, välja att blunda för 

problemen samt hantera problemen genom att vända sig till kriminalitet och missbruk.  

 

Våra vuxna manliga barn upplevde att de situationer som präglade barndomen hade haft en 

påverkan på deras nu vuxna liv. De upplevde att uppväxten har medfört positiva och negativa 

konsekvenser, dessutom upplevde de fortfarande ett ansvarstagande över familjen, en 

upplevelse av att inte få den hjälp och det stöd de önskade samt en rädsla för att själv utveckla 

psykiska sjukdomar. Dessa upplevelser har de hanterat på olika sätt, då de i vissa perioder 

valde att konfrontera problemen medan i andra perioder har de valt att blunda tills de 

”kraschat”. Då valde de att söka stöd i olika former och där få information och bekräftelse att 

de som vuxna barn inte är ensamma. 
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8. Avslutande diskussion 
Denna avslutande diskussion startas med en kritisk granskning av denna studie.  

 

Vi har använt oss av ett fenomenologiskt förhållningssätt för att analysera studiens resultat. Vi 

anser att detta har varit en utmaning för oss då vi i analysen ständigt måste vara vaksam för att 

vi inte tolkar informanternas berättelser utan att endast återberättar dem. Läsaren kan få en 

känsla av att vi upprepar oss i studien men detta görs med hänsyn till vad fenomenologin 

utgår ifrån, det vill säga, att förmedla informanternas egna livsberättelser så som de är 

berättade. Urvalet utgjordes av manliga informanter eftersom vi ville få en bild av hur 

manliga vuxna barn upplevde sin situation och för att vi i sökandet av uppsatsämne inte fann 

någon studie som behandlade ämnet endast ur ett manligt perspektiv. Detta kan ha bidragit till 

varför vi inte har fler än fem informanter då manliga vuxna barn är sällsynta i anhöriggrupper 

enligt information vi har fått från ledaren av dessa grupper. 

 

Den samlade litteratur som vi tagit del av behandlar liknande ämne som vi har haft som avsikt 

att studera. Vi anser att vi har en utbredd litteratur eftersom den utgörs av både nationella som 

internationella studier, dock anser vi att de nationella kunde ha varit fler. Orsaken till att det 

inte finns fler nationella studier är på grund av att vi inte trots tillgång till många användbara 

sökdatabaser har funnit vetenskapliga artiklar eller böcker. Anledning till detta kan vara 

felaktiga sökord eller snäva områden och sökord. Valet av de teoretiska utgångspunkterna 

som vi har använt oss av är återkommande i de forskningar som behandlat ämnet. Det vi kan 

fråga oss är; hade vi kommit fram till andra resultat om vi hade använt oss av en annan 

teoretiskt utgångspunkt? Eftersom vi hade som avsikt att beskriva upplevelser och 

hanteringsstrategier anser vi ändå att resilience och coping är de mest relevanta teorierna för 

att svara på vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Det erhållna resultatet visade sig trots att dessa människor aldrig har träffats och har bott på 

olika ställen i landet har de liknande upplevelser och sätter liknande ord för att beskriva dessa 

upplevelser. Den återupprepning som läsaren kan uppleva kan ha sin orsak i att informanterna 

beskriver sina upplevelser med liknande ord. Anledning till att informanterna sätter ord på 

sina upplevelser på liknande sätt kan grunda sig i att förälderns psykiska funktionsnedsättning 

leder till att de har ett liknande beteende vilket resulterar i att deras barn har liknande 

upplevelser. En annan orsak kan vara att det är mammorna som är psykiskt sjuk och detta kan 

även ha en liknande inverkan i sönernas upplevelser. Hur hade livsberättelserna gestaltat sig 

om det var papporna som var psykiskt sjuk? 

 

Sammanfattningsvis anser vi att även om vår studie inte ger svar på hur alla vuxna manliga 

barn upplever att vara barn till en förälder med psykisk funktionsnedsättning anser vi att detta 

är ett bidrag till en ökad kunskap inom detta ämne. Det viktigaste budskap som vi vill 

förmedla med denna studie är att existerande forskningar förmedlar att barn till psykiskt sjuka 

föräldrar bör uppmärksammas mer i samhället. Dock fokuserar studierna endast på ”barn” och 

inte på de ”barn” som nu har vuxit upp. Varför har de flesta forskningar den inriktningen? 

 

 

 

 



34 

 

Referenslista 
Ahmadi, F. (2006). Culture, religion and spirituality in coping – The example of cancer 

patients in Sweden. Uppsala: Acta universitatis upsaliensis. 

 

Axelsson-Östman, M., Johansson, K. (1995). Barn till psykiskt sjuka måste få ökat stöd. 

Läkartidningen, nr: 42: 3877- 3878. 

 

Basun, H., Ekman, S-L., Englund, E., Gustafson, L., Lannfelt, L., Nygård, L., Terzis, B., 

Wahlund, L-O. (1999). Om demens. Stockholm: Liber. 

 

Brattberg, G. (2008). Att hantera det ohanterbara – om coping. Stockholm: Värkstaden. 

 

Cullberg, J. (1999). Dynamisk psykiatri i teori och praktik. (5 uppl.). Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 

Dunn, B. (1993). Growing up with a psychotic mother – A retrospective study. American 
Journal of Orthopsychiatry, nr: 63(2):177-189. 

 

Egidius, H. (1976). Uppslagsbok i psykoterapi och medicinsk psykologi. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

 

Hansagi, H., Allebeck, P. (1994). Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård. Handbok för 

forskning och utvecklingsarbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hindle, D. (1998). Growing up with a parent who has a chronic mental illness: one child´s 

perspective. Child and Family Social Work, nr: 3:259-266.  

 

Husserl, E. (1995). Fenomenologins idé. (2:a uppl.). Göteborg: Daidalos. 

 

Knutsson, G., Pettersson, S. (1995). Psykiskt stördas villkor: psykiatrireformen i 

sammandrag. Stockholm: Publica 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, V. (2008). Hämtad mars, 3, 2009 från  

http://www.kuling.nu/Att-leva-med-en-psykiskt-sjuk-foralder/Berattelser/Goran-berattar/  

 

Lazarus, R., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.  

 

Mordoch, E., Hall, A. W. (2008). Children’s Perceptions of Living With a Parent With a 

Mental Illness: Finding the Rhythm and Maintaining the Frame. Qualitative Health Research, 

18, nr: 8:1127-1144. 

 

Mowbray, T. C., Bybee, D., Oyserman, D., MacFarlane, P., Bowersox, N. (2006). 

Psychosocial outcomes for adult children of parent with severe mental illnesses: Demographic 

and clinical history predictors. Health & Social Work, 31, nr: 2:99-107. 

http://www.kuling.nu/Att-leva-med-en-psykiskt-sjuk-foralder/Berattelser/Goran-berattar/


35 

 

 

Nationalencyklopedin. Hämtad maj, 11, 2009 från 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/coping  

 

Olsson, H., Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv (2 uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective factors factors. American Journal of 

Orthopsychiatry, 57. nr: 3:316-331. 

 

Schön, U-K. (1998). Välfärd och valfrihet för psykiskt långtidssjuka. I FoU 1998:5. 

Perspektiv på psykiatrireformen. Stockholm: FoU-enheten/psykiatri, Västra Stockholms 

Sjukvårdsområde. 

 

Skerfving, A. (1996). Barn till psykiskt störda föräldrar – Sårbarhet, risker och skyddande 

faktorer. En kunskapssammanställning (rapport 11,1996). Stockholm: FoU-enhet/psykiatri, 

Västra Stockholms Sjukvårdsområde. 

 

Skerfving, A.(2005). Att synliggöra de osynliga barnen – om barn till psykiskt sjuka 

föräldrar. Stockholm: Gothia. 

 

Socialstyrelsen, (1999:11). Barn till psykiskt sjuka föräldrar. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SOU-rapport 1998:31. Det gäller livet. Stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska 

problem. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

 

Starrin, B. (1994). Om distinktionen kvalitativ – kvantitativ i social forskning. I B. Starrin och 

P-G. Svensson (Red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 

 

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.  

 

Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad från 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  

 

Werner, E. E., Smith, S. R. (2003). Att växa mot alla odds – Från födelse till vuxenliv. 

Stockholm: Edita Norstedts.  

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Östman, M. (2005). Familjens situation. I Brunt, D & Hansson, L. (red). Att leva med psykiska 

funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Östman, M. (2008). Interviews with children of persons with a serve mental illness – 

Investigating their everyday situation. Nordic Journal of psychiatry, 62, nr 5:354-359. 

 

 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/coping
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf


36 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 
1. Vill du berätta om vem du är? (ålder, yrke, egen familj osv) 

2. Hur har din familjekonstellation sett ut som barn? (föräldrar, syskon etc) 

3. Kan du förklara vad du vet om din förälders psykiska funktionsnedsättning? (diagnos, 

symptom, sjukdom) 

4. Vill du berätta om när sjukdomen inträdde?  

5. Har du någon gång blivit behandlad pga. psykiska sjukdomar? 

 

Hur upplever du din uppväxt? 
1. Vill du berätta om hur ”en dag” såg ut när din sjuka förälder var sjuk? 

2. Är det några händelser som du speciellt kommer ihåg? 

3. Hur yttrade din förälders sjukdom sig, enligt dina upplevelser? 

 

Skoltiden 

4. Brukade dina föräldrar gå på föräldramöte?  

5. Var du på några fritidsaktiviteter? Vem brukade följa med dig dit? 

6. Hade du många kompisar? 

7. Brukade ni vara hemma hos dig och leka? 

8. Pratade du med kompisar om förälderns sjukdom? 

 

Relationsfrågor 

9. Hur såg relationen mellan dig och den sjuka föräldern ut under uppväxten? 

10. Pratade ni hemma om sjukdomen? 

11. Hur såg relationen med pappa/syskon ut? 

12. Hade du kontakt med mormor/morfar/farmor/farfar? 

13. Hade du kontakt med andra släktingar? 

 

Ansvar 

14. Upplever du att ansvarsfördelning i din familj var lika som hos dina vänner? 

15. Vem tog hand om mat/städning/hushållsarbetet? 

16. Vem tog hand om dig/dina syskon? 

 

Hjälp och stöd som barn 

17. Hur såg ditt nätverk ut som barn?  

18. Hur upplevde du ditt nätverk? 

19. Var det någon/några utifrån familjen som visste om förälderns sjukdom? 

20. Pratade de med dig om detta? 

21. Upplever du att du fick den hjälp och stöd du behövde som barn? 

 

 

Hur upplever du ditt vuxenliv? 
1. Brukar du ta din nya familj/kompisar till din sjuka förälder? 

2. Pratar du med kompisar om din förälders sjukdom? 

3. Hur ser du på ditt liv idag? 
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4. Hur har dessa upplevelser och erfarenheter av att växa upp med en psykisk sjuk 

förälder påverkat dig som vuxen?(negativ/positiv inverkan) 

 

Relationsfrågor 

5. Hur mycket kontakt har du med dina föräldrar idag? 

6. Hur upplever du din relation med den sjuka föräldern idag? 

7. Hur ser dina sociala relationer ut idag? 

 

Hjälp och stöd som vuxen 

8. Har du tillgång till ett nätverk idag?  

9. Om ja, vilka upplevelser har du av det? 

10. Om nej, vad upplever du vara orsak till det? 

11. Får du något stöd från samhället angående din förälders sjudom? 

12. Hur upplever du det? 

 

 


