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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka föräldrar och barns upplevelser av deltagande i en 

Barnkraftsgrupp (4 föräldrar och 5 barn). Att ta reda på hur dessa familjers väg till gruppen 

såg ut, hur deltagarna upplevde Barnkraftsgruppen, vilken betydelse frågestunden hade för 

deltagarna, vad det innebar för deltagarna att träffa gelikar och se hur deltagarnas 

förväntningar på framtiden såg ut. Genom kvalitativ metod har föräldrarna intervjuats 

individuellt och barnen i fokusgrupp. Med utgångspunkt från Grounded Theory har resultatet 

analyserats. Genom studien har barn och föräldrars egen upplevelse av att deltagit i 

Barnkraftsgrupp kommit fram. Föräldrarnas mål med deltagande att få ökad förståelse för sin 

sjukdom och att barnen skulle få ökad förståelse och mer kunskap om sjukdomen ansåg 

föräldrarna var uppnådda i och med att barnen hade börjat diskutera sjukdomen och 

föräldrarna såg Barnkraft som början på en process.  

Nyckelord: Barnkraft, stödgrupp, Beardslees familjeintervention, kvalitativ metod. 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate the parents and children's experiences of participation 

in a children's Barnkraftsgrupp (4 parents and 5 children). To find out how the families 

adopted to the group, how the participants experienced Barnkraftsgrupp, which importance 

the question session had on participants, what it meant for participants to meet with peers, and 

get a picture of the participants ' expectations for the future. Through qualitative method has 

the parents been interviewed individually and the children in a focus group. Grounded Theory 

has been used in the  analysis. Through the study, children and the parents ' own experience of 

being involved in Barnkraft has been expressed. The parents ' objective was to have an 

increased understanding of their illness and that the children would have a better 

understanding and more knowledge about the disease. According to the parents this objective 

was fulfilled as the children had begun to discuss the disease. The parents also claimed that 

Barnkraft was a start of a process. 

Keywords: Barnkraft, empowerment-group, Beardslees family-intervention, 

quantitative method. 
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Inledning 

Den psykiska ohälsan ökar i västvärlden, data från WHO indikerar att depression 

kommer att vara den näst vanligaste folksjukdomen efter hjärtinfarkt 2020 (WHO, 2011). I 

Sverige drabbas minst 25% av alla kvinnor av depression som är behandlingskrävande och 

15% av alla män någon gång i livet. Bipolär sjukdom uppges drabba 1-2% av befolkningen 

någon gång i livet (Socialstyrelsen, 2010). Fler och fler barn kommer att leva i familjer där 

minst en förälder har en psykiatrisk diagnos. Det finns flera kartläggningar av 

vuxenpsykiatrins patienter som visar att minst en tredjedel och uppemot hälften av alla 

patienter har barn. De flesta patienter bor med sina barn och den största delen är mammor 

(Skerfving, 2007; Östman & Eidevall 2005). Familjer som har en förälder med depression 

upplever det i sig som en stressfaktor. Familjerna upplever också stress av att incidensen för 

deras barn att själva insjukna ökar i och med att föräldrarna är drabbade och detta faktum 

påverkar barnets bio-psykosociala miljö. Alla barn påverkas dock inte på samma sätt, det 

finns resilenta faktorer och förebyggande åtgärder som minskar risken för barnen att insjukna 

(Pretis & Dimova, 2008; Walsh, 2009). 

Vid interventioner som strävar efter att minska de risker som associeras med 

affektiva sjukdomar har det visat sig vara nödvändigt med en familjebaserad ansats när det 

gäller att öka barnens och även förälderns välmående (Beardslee, 1998; Pihkala, 2005; 

Söderblom, 2005; Walsh, 2009 ). Två viktiga principer för psykoedukativt orienterade 

interventioner som ökar sannolikheten till förändring är för det första att den ska uppmuntra 

barnet att prata med sin familj om egna erfarenheter och för det andra ska den erbjuda en 

möjligheten att få kognitiv information direkt från familjemedlemmarna utifrån dennes egen 

livserfarenhet (Beardslee, 1998). Att erbjuda barn som lever i familjer med psykisk ohälsa 

stöd i preventivt syfte har visat sig vara ändamålsenligt (Beardslee, 2007; Pihkala, 2011; 
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Solantaus et al, 2010; Söderblom, 2005; Walsh, 2009). Barnkraftsgrupper är ex. på en sådan 

modell. 

I denna studie kommer jag att med kvalitativ metod ta reda på barns och föräldrars 

egen upplevelse av att ha deltagit i en Barnkraftsgrupp. Att höra barnens och föräldrarnas bild 

av vad som varit verksamt för dem är viktigt. Att arbeta preventivt när det gäller psykisk 

ohälsa tycker jag är ett angeläget område som behöver belysas och utvecklas. Genom att lyfta 

fram preventiva interventioner när det gäller psykisk ohälsa och ta reda på deltagarnas väg till 

metoden kan man sprida det som varit verksamt och utveckla dess form.   

Regeringen i Sverige har satt upp folkhälsopolitiska mål för att främja en god hälsa 

för alla människor. I en rapport från folkhälsoinstitutets framgår att psykiska besvär är en av 

de största orsakerna till ohälsa i Sveriges befolkning som helhet men att det finns goda 

möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten 

(Folkhälsoinstitutet 2010). Inom målområde sex hälsofrämjande hälso- och sjukvård ingår att 

främja god hälsa såväl som att det hälsoförebyggande och sjukdomsförebyggande arbetet bör 

stärkas inom hela hälso- och sjukvården.  Ett hälsoorienterat fokus innebär att man har ett 

bredare perspektiv än t.ex. produktivitet eller att öka andelen patientbesök, man ska istället 

beakta vikten av utveckling inom detta område och se till de preventiva insatsernas betydelse 

även för befolkningen i stort. Denna bredare roll betonas av regeringen i 2007 års 

folkhälsoproposition. I målområde tre ingår barn och ungas uppväxtvillkor, här betonas att 

detta är det viktigaste gruppen inom folkhälsoarbetet. Uppväxtförhållandena har stor 

betydelse för hela livet avseende såväl den psykiska som fysiska hälsan. Preventiva insatser 

ska ske inom flera arenor, centrala aktörer är bl.a. landsting, kommuner och andra 

myndigheter (Prop. 2007/08:110).  
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Lagstiftningen ändrades 2010 med syfte att stärka barns rätt och behov av att få 

information, råd och stöd via Hälso- och sjukvården när deras förälder eller annan vårdare 

som de varaktigt bor med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning. Detta 

regleras i både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2g§) och Patientsäkerhetslagen (PSL) 

(6:5§) (Svensk författningssamling (SFS) 1982:763). Avsikten med lagen är att 

uppmärksamma att de närstående också påverkas själva av patientens situation, detta gör att 

de har behov av att vara delaktiga i planeringen och få egen kunskap för att kunna hantera de 

påfrestningar som uppstår och bevara sin egen psykiska hälsa. Särskilt är behovet av eget stöd 

viktigt när de närstående riskerar att påverkas negativt av patientens hälsotillstånd eller 

vårdbehov (Prop. 2007/08:110; SFS 1982:763; SOU 2006:100; Socialstyrelsen 2010). 

Familjer påverkas alltid när någon i familjen mår dåligt och i synnerhet barn som på ett 

särskilt sätt är beroende av sina föräldrar. I lagstiftningen framgår att under alla förhållanden 

ska patientens behov av integritet beaktas (SFS 1982:763). 

Centrala begrepp 

 Psykisk Ohälsa 

Egentlig depression och bipolär sjukdom är allvarliga sjukdomstillstånd och för 

svårare tillstånd finns risk för återinsjuknande och man måste beakta suicidrisken. Bipolär 

sjukdom innebär att en person har både maniska och depressiva episoder. Mellan 

sjukdomsperioderna är somliga helt symtomfria andra har ständiga svängningar i 

stämningsläget. Depression är ibland svårbehandlat och håller i sig över tid och det kan dröja 

innan normal funktionsförmåga återfås (Socialstyrelsen 2010). 

Stigma är något som omger psykisk ohälsa och sker på multipla nivåer t.ex. hos 

individer, familj, övriga samhället eller media. Att förstå processer relaterade till 

stigmatiseringen av psykisk ohälsa är viktigt eftersom stigma begränsar tillgången till 
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behandling, familjesammanhållningen, relationer och umgänge. Enligt (Hinshaw, 2005) är det 

sannolikt att stigma relaterad till föräldrar med psykisk ohälsa begränsar deras möjligheter att 

söka hjälp eller stöd och att öppet diskutera ohälsans påverkan inom familjen.  

Barns förståelse av psykisk ohälsa beskrivs av barn i åldern 13-16 år i en studie 

(Johansson et al., 2007). Psykisk hälsa och ohälsa är en enligt barnen hur du mår, en 

känslomässig erfarenhet, vilket även kan inkludera vad du tänker. De yngre barnen i studien 

relaterade psykisk hälsa i relation till andra människor som vänner och föräldrar. Barnen 

beskriver att föräldrarna är viktiga personer och vad som är viktigast hemma är att ha ett gott 

klimat och att kunna prata om varierande saker. Barnen i studien beskriver familjen som den 

viktigaste faktorn för ungas psykiska hälsa, tätt följt av vänner.  Barn i åldern 4-5 år har också 

intervjuats kring sin förståelse för hälsa, de såg hälsa som en multi-dimensionell konstruktion 

som i hög utsträckning hör ihop med att vara involverad, att kunna delta i önskade aktiviteter 

och att ingå i en stödjande vardags miljö (Almqvist et al., 2006). I studien framkommer också 

att barnen kunde uttrycka sig mycket kompetent, de uttryckte att både tidigare händelser och 

framtiden påverkade hälsan och hade betydelse för egen och andras hälsa. De kunde också 

beskriva olika skikt av hälsa och kopplade detta till sin sociala miljö. De beskrev också att 

eget och andras beteende kan påverka hälsan. 

 Riskfaktorer och Skyddsfaktorer 

 En skyddsfaktor är förknippad med sannolikheten för att ett oönskat utfall minskar. 

En riskfaktor är således motsatt och sannolikheten är alltså högre för ett oönskat utfall. När 

det gäller sjukdomsdebut brukar man koppla det till risk och skyddsfaktorer men det är även 

integrerat med begreppet resiliens (Jansson, 2011; Pihkala, 2011). Vänner, föräldrar, skolan 

och lärare ses som viktiga faktorer för barns hälsa (Johansson et al., 2007) och är exempel på 

skyddsfaktorer och resilienta processer. 
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 Resiliens   

 Begreppet resiliens används i denna studie som synonymt med psykologisk resiliens 

men kan annars användas inom flera områden. Resiliens är en process där individen trots 

stress eller trauma visar positiv anpassning (Rutter, 1985). Resiliens är en förmåga som 

utvecklas fortlöpande genom livet i samspel mellan individ och miljö, en komponent som är 

en slags tålighet eller uthållighet trots allvarliga motgångar. Resiliens varierar över tid och 

omständigheter. Det hör samman med hur skyddsfaktorer och riskfaktorer är kopplade med 

varandra.  Resiliens förklarar omständigheter som är centrala när det gäller att förstå 

kopplingen mellan barn och föräldrar med psykisk ohälsa. 

 Man har genom forskning kring begreppet funnit viktiga faktorer som påverkar dessa 

barns skyddande faktorer. I en artikel om barns förståelse av psykisk sjukdom framkommer 

bl.a. att barn vars föräldrar har psykisk ohälsa hungrar efter information (Walsh, 2009). 

Forskning har börjat visa att resiliens kan tillföras genom en säker och trygg familjebas och 

förståelse för familjen och interventioner föreslår att det är möjligt att implementera 

kunskapen om resilienta faktorer i förebyggande program. En viktig faktor är barnets förmåga 

att separera och integrera representationen av föräldern, sig själv och förälderns sjukdom. 

Genom att utgå från ett familjeperspektiv kan man arbeta förebyggande och genom att förstå 

skyddande faktorer och resiliens kan man tillföra dessa faktorer vid det förebyggande arbetet 

och implementeringen av familjebaserade interventioner. 

  I Österrike har man skapat ett preventivt program för barn till psykiskt sjuka 

föräldrar, i huvudsak deprimerade föräldrar (Pretis & Dimova, 2008). Forskning är knuten till 

centret och man har skapat ett program som kommit fram till att det framför allt är två 

resilienta faktorer som är viktiga, att erbjuda barnet information om sjukdomen samt att 

barnet utvecklar eller får hjälp att skapa en god anknytning till en frisk vuxen. Centret arbetar 
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utifrån varje familj med att kartlägga en s.k. resilienskarta, där man identifierar sårbara barn 

och stöttar sedan nätverket i det området eller områden som behövs. Man delar in områdena 

kring; barnets egen person, familjefokuserade faktorer och omgivnings baserade faktorer. 

Verksamheter att Stödja Familjer med Psykisk Sjukdom 

 Beardslees familjeintervention 

 Beardslees familjeintervention är en preventiv metod utvecklad av professor William 

Beardslee i USA. Metoden är utvecklad för att stödja familjer där en förälder har psykisk 

ohälsa och man vill öppna upp samtal inom familjen om förälderns psykiska ohälsa 

(Beardslee 2003). Syftet är att minska risken för barnen i familjen att själva insjukna genom 

att stärka skyddande faktorer – öka barnets förståelse för förälderns sjukdom, öka öppenheten 

om sjukdomen inom familjen, främja förälderns medvetenhet om andra skyddande faktorer 

som vikten av fungerande skola, intressen och kompisrelationer m.m. Den långsiktiga vinsten 

är att försöka skydda barnen mot att själva insjukna och den kortsiktiga att barnen 

uppmärksammas och kommer till tals som anhörig. Metoden innebär 6-8 samtal med 1-2 

veckors mellanrum (Beardslee, 2003.) För föräldrarna minskar oron för barnen, och 

konsekvenserna för barnet av förälderns sjukdom minskar (Beardslee, 1998; Pihkala, 2011).  

Metoden är väl spridd i Finland genom den statliga försynen genom professor Tytti Solantaus. 

I det finska implementerings projekt har även ingått att implementera en angränsande metod 

”Lets talk about children” en kortare manualbaserad metod som Solantaus utvecklat med 

utgångspunkt från Beardslees intervention (Solantaus & Toikka, 2006).  Utbildning av 

familjeintervention samt tillämpning av ett barnperspektiv inom psykiatri, primärvård och 

andra myndigheter har skett i Sverige genom riktade medel från regeringen och 

Socialstyrelsen mellan 2006-2010 (Jansson et al, 2011; Pihkala, 2011).     
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 Stödgruppsverksamhet 

 Två faktorer är återkommande för stödgrupper, för det första kontakt med andra som 

lever i en liknande situation minskar oro genom en gemensamt delad stressbelastning och för 

det andra deltagandet i stödgruppen minskar upplevelsen av att vara unik eller avvikande 

(Medvene, 1992 ref i Söderblom 2005). Deltagandet i en psykoedukativa grupper minskar 

känslan av att vara ensam om problemet och dämpar skam och skuldkänslor (Smedby 2002 

ref i Söderblom 2005). Psykoedukativt inriktade grupper är vanligen slutna med ett fast antal 

deltagare och program, klar början och slut samt professionella gruppledare med 

specialkompetens inom området. Stödgrupper för vuxna likställs ofta i litteraturen med 

självhjälpsgrupper, de har ingen kursplan, tar in nya deltagare under tiden och kan fortgå över 

tid. Barnkraftsgruppen har enligt Söderblom (2005) sin bas i den psykoedukativt inriktade 

gruppformen men har bearbetats och tagit in element av stödgruppsverksamhet särskilt riktad 

till barn.        

 Barnkraft 

Detta program innebär parallella stödgrupper för föräldrar med affektiva sjukdomar 

och deras barn. Syftet är att hjälpa barnet till en bättre förståelse av sin situation och en 

korrekt bedömning av sin egen roll i relation till sjukdomen. I interventionen sker detta genom 

att barnen samtalar med varandra om sina erfarenheter och egna sjukdomsrelaterade 

upplevelser. Ledarnas uppgift blir att hjälpa barnen att knyta dessa sjukdomsrelaterade 

upplevelser till information om sjukdomen. Målet är att förebygga möjliga kommande 

problem i barnets liv (Söderblom, 2005). 

Föräldrar med depression ser ofta negativt på sig själva, sitt föräldrafungerande och 

ibland också på barnet och dess prestationer. Det är viktigt att hjälpa föräldrarna se de 

välfungerande elementen i familjens vardag och att lära dem se barnens positiva egenskaper 
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för att därigenom stärka barnets självkänsla.  Vid första, sjunde och tionde tillfället träffas 

båda grupperna tillsammans. Under de första gångerna får barnen skriva ner frågor till 

föräldrarna som de undrar över. De anonyma frågorna samlas ihop och föräldrarna får sedan 

gemensamt svara på frågorna. 

Tabell 1: Program för Barnkraft 

Barn gruppens program Föräldragruppens program 

1 Välkomna till gruppen: 

Barn och föräldrar är delvis tillsammans.  

Lär känna varandra genom lek och övningar, 

skapande av en god gruppanda.  

 

1 Välkomna till gruppen: 

Barn och föräldrar är delvis tillsammans.  

Lär känna varandra genom lek och övningar, 

skapande av en god gruppanda. 

 

2 Repetition och ramarna för gruppen: 

Gruppen ges namn och regler. Vad har vi 

gemensamt?  Förälderns sjukdom och att lära känna 

varandra. 

 

2 Repetition och ramarna för gruppen: 

Kort presentation och beskrivning av 

sjukdomshistoria, att lära känna varandra och 

skapande av en bra grupp 

 

3 Depression/Psykisk ohälsa. Vad är det och påverkar 

den min vardag: 

Barnens erfarenheter. 

 

3 Depression/Psykisk ohälsa.  

Hur förstår jag min sjukdom och mitt 

insjuknande. 

4 Mina känslor: 

Igenkännande av känslor, att visa vad man känner 

och förträngande av dem. 

 

4 Hur förstår mitt barn min sjukdom och hur 

upplever barnet den?  

 

5 Mina känslor: 

Igenkännande av känslor, att visa vad man känner 

och förträngande av dem. 

 

5 Hur kan jag hjälpa mitt barn? 

 

6 Mod att säga nej och stå på sig, mina egna behov 

och gränser. 

 

 

6 Förberedelse för frågestunden: 

Hur svarar vi på barnets frågor på ett 

barntillgängligt sätt? 

7 Frågestund: 

Barnen och föräldrarna tillsammans. Barnen och 

föräldrarna diskuterar runt de frågor barnen lämnat 

till föräldrarna. 

 

7 Frågestund:  

Barnen och föräldrarna tillsammans. Barnen och 

föräldrarna diskuterar runt de frågor barnen 

lämnat till föräldrarna 

8 Hur handla i besvärliga situationer? 

 

8 Ett tillräckligt gott föräldraskap. 

9 Jag själv och min framtid. 9 Vad har vi lärt och upplevt tillsammans: 

Utvärdering och feedback. 

 

10 Festligheter: 

Barn och föräldrar tillsammans under hela träffen.  

Gemensam utvärdering genom lek, utdelning av 

diplom. 

 

10 Festligheter: 

Barn och föräldrar tillsammans under hela träffen. 

Gemensam utvärdering genom lek, utdelning av 

diplom. 
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Tidigare Studier: 

 I Halland har man genomfört en studie genom att intervjua tolv familjemedlemmar i 

familjer där någon i familjen led av allvarlig psykisk ohälsa, med fokus på deras behov av 

stöd av vuxenpsykiatrin (Gavois et al., 2006). Utgångspunkten var från krisen till 

återhämtningsfasen och studiens modell har en holistisk syn, syftet med studien var att skapa 

en modell för hur personalen kan stödja familjernas utifrån deras upplevda behov. Studien 

klargör dels hur vårdpersonal kan möta anhörigas eget behov och dels om vad de intervjuade 

behöver för stöd/interaktion tillsammans med sin familj. Att inge hopp, coping strategier och 

”empowerment” är viktiga moment som deltagarna efterlyser. Slutsatsen som de drar är att 

hälsa beror på situationen ex. vardagen och psykisk sjukdom för den drabbade och stöd till 

anhöriga måste täcka dessa områden. De fann även att hela familjen påverkas när någon i 

familjen har psykisk ohälsa och att det därför är viktigt att ändra fokus från ett individ 

orienterat synsätt till ett mer integrerat synsätt som stöttar hela familjen vilket gynnar den 

terapeutiska processen för individen. När personalen ändrade inriktning till den modell som 

studien utarbetade och inkluderade övriga familjemedlemmar blev resultatet 

hälsoförebyggande för hela familjen.   

 I Århus genomfördes en kartläggningsundersökning av alla patienter som under 1999 

fick öppen psykiatrisk vård eller var inlagda på avdelning (Glistrup, 2005). I den framgår att 

drygt 25 procenta av alla patienter är föräldrar till barn under 18 år, 75 procent bor 

tillsammans med pat. Cirka 40 procent av patienterna är ensamstående och 60 procent är gifta 

eller sammanboende. Bara 25 procent av patienterna är kända av kommunens socialtjänst. I en 

del av Århus implementerades därefter familjesamtal, under en 3 årig period. Projektet 

evaluerades och i utvärderingen framgår att 85 procent av de familjer som fick erbjudande om 

familjesamtal i samband med den psykiatriska behandlingen tackade ja. Familjesamtalen 

inkluderade att barnen deltog. 
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 I en svensk studie av Pihkala och Johansson (2008) har man intervjuat tio föräldrar 

som deltagit i familjeintervention enligt Beardslees modell med utgångspunkt kring deras 

motivation inför deltagande i interventionen. Huvudorsaken till att de tackade ja till att delta 

var bristen på dialog som föräldrarna upplevde. Det var svårt att prata om depressionen och 

att hitta ord för sjukdomen. Föräldrarna oroade sig för sina barn och ville veta vad barnen 

tänkte. Skuld och skam, den andre förälderns intresse, barnens vilja att delta och 

professionellas del var andra aspekter som spelade in för om familjerna upplevde hinder eller 

såg möjligheter inför sitt beslut att delta. Flera föräldrar ville även delta för att de trodde att 

det skulle förbättra det egna måendet, att de inte hade pratat med sina barn om sin sjukdom 

påverkade dem som föräldrar (Pihkala & Johansson, 2008).  

 Inom centrum för psykosocial forskning, vid Karolinska institutet i Stockholm, pågår 

under 2011 en forskningsstudie där man gör en randomiserad kontrollerad studie av 

barngruppsverksamhet för barn i åldersgruppen 7-13 år. Barnen har någon form av problem i 

hemmet, det kan vara psykisk ohälsa, missbruk, våld eller svår skilsmässa (Socialstyrelsen, 

2009; Barngruppsstudien, 2011). 

 I en Kanadensisk avhandling har man bl.a. undersökt hur stödgrupper för barn som 

har föräldrar med psykisk ohälsa upplever sitt gruppdeltagande (Gladstone, 2010). Gruppen 

träffades vid 8 tillfällen, 1 ggr/v och inriktningen var  psykopedagogisk, avsikten var att öka 

barnens kunskap om förälderns sjukdom. 

 I en finsk studie där man utvärderat Barnkraftsmodellen genom att intervjua 20 barn 

som deltagit i Barnkraftsgrupp framkom att barnen efter avslutad grupp hade fått med sig ny 

kunskap, större förståelse för sin situation, en minskad upplevelse av oro och belastning, nya 

kommunikationsfärdigheter, en ökad förmåga att även ta sig själva i beaktande (Söderblom, 

2005). Genom arbetet med parallella barn och föräldragrupper framkom genom 
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barnintervjuerna att föräldrarna också upplevde stöd och fick guidning i sin föräldraroll och 

kommunikationen inom familjen ökade. En långtidsuppföljning som Beardslee och kollegor 

(2003) genomfört visar att de förändringar de psykoedukativa interventionen lett till hållit i 

sig och till och med förstärkts över tid. 

  I USA har man gjort en pilotstudie med parallella barn och föräldragrupper. 

Programmet har liknande inriktning som Barnkraft och man har följt två grupper med 13 

föräldrar och 15 barn som har deltagit i interventionen. De preliminära resultaten indikerar att 

det finns potential för denna typ av familjeinterventioner för att förbättra välbefinnandet och 

hälsan för barn och föräldrar där mödrarna i familjen har depression. De påpekar att 

interventionen bör ske parallellt med mödrarnas ordinarie depressionsbehandling och man 

konstaterar att depression är en sjukdom som drabbar familjen som helhet. Resultatet tyder på 

att depression påverkar hälsa och resiliens även för övriga familjemedlemmar och genom att 

bygga på familjens styrka kan skadliga effekten av mödrarnas depression förebyggas och 

reduceras (Riley et al., 2008). 

Syfte och Frågeställningar: 

Syftet med denna pilotstudie är att undersöka föräldrar och barns upplevelser av 

deltagande i en Barnkraftsgrupp. 

Frågeställningarna är: 

 1. Hur såg familjernas väg till gruppen ut? 

2. Hur upplevde deltagarna Barnkraftsgruppen? 

3. Vilken betydelse hade frågestunden? 

4. Vad innebar det för deltagarna att träffa gelikar? 
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5. Hur ser deltagarnas förväntningar på framtiden ut?  

För att få svar på syftet och frågeställningarna har deltagarna i en Barnkraftsgrupp 

intervjuats. 4 föräldrar har intervjuats individuellt vid två tillfällen och 5 barn har intervjuats i 

en fokusgrupp vid ett tillfälle.               

Metod 

För att få svar på frågeställningarna behövdes en kvalitativ metod. När det gäller att 

utvärdera och förstå bakomliggande faktorer gällande folkhälsa är kvalitativ metod ett viktigt 

verktyg för att förstå innehåll, processer och faktorer som är kopplade till framgång eller 

misslyckanden av interventioner eller policys (Jack, 2006). Avsikten med en kvalitativ metod 

är att den går på djupet vilket ger innehållet i studien substans, den kvalitativa metoden är 

öppen för forskarens tolkning utifrån de intervjuades berättelse (Kvale, 1997). Den kvalitativa 

metoden kan således vara till hjälp för beslutsfattare av folkhälsoinriktat arbete, så väl som för 

kliniker då kvalitativa forsknings fynd kan delas direkt med den egna verksamheten eller 

klienten (Jack, 2006). 

Litteratursökning 

Litteratur och artiklar har sökts via databaserna Pub Med och Libris, Elin, Eric@ 

orebro och Google. Följande sökord har används enskilt och i kombination: Beardslee`s 

family intervention, Parental mental illness, Prevention, Qualitative analysis, Support groups, 

Barnkraft. Sökning via internet har gjorts vid Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen där 

länkar till lagtexter, förarbeten, utredningar och forskningsrapporter har gått att finna. Genom 

referenslistorna i artiklarna har vidare studier funnits som varit användbara.  

Forskningsetiska Överväganden 

 Uppsatsens inriktning har valts utifrån att jag själv arbetar inom vuxenpsykiatrin  

med Barnkraftsprojektet och även är en av gruppledare för barngruppen. Jag valde alltså  ett 
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fält som jag redan var bekant med, jag hade kunskap om psykisk ohälsa och har sett dess 

påverkan på föräldraskapet och var medveten om att psykisk hälsa är något som påverkar hela 

familjen inklusive barnen. Jag var redan innan studiens starkt motiverad att undersöka ämnet. 

Jag försökte alltså lära mig något med utgångspunkt från den målgrupp jag arbetar med, göra 

vetenskaplig studie och analys för att sedan ta klivet tillbaka till fältet och direkt använda mig 

av de nya kunskaperna i patientarbetet samt sprida den kunskapen vidare inom 

vuxenpsykiatrin. Enligt Grounded Theory är steget från fältet, till forskning och sedan åter till 

fältet en form och en utgångspunkt som är lämplig när man använder sig av Grounded Theory 

(Dahlgren et al., 2004). 

 Genom studien ville jag lyfta fram den här målgruppens berättelser. Att få barnens 

bild och höra deras berättelser var särskilt viktigt vilket även lyfts fram i FN:s 

barnkonvention. Barn har rätt att sägs sin mening och få den respekterad vilket är en av de 

fyra hörnpelarna i Barnkonventionen (UNICEF, 2011). Att intervjua yngre barn om deras och 

andras psykiska hälsa är en tillförlitlig källa till information och de har god förmåga att 

reflektera kring detta område vilket framgår i tidigare studier (Almqvist, 2006). 

Jag är medveten om de forskningsetiska principerna autonomi, aktiv medverkan, 

göra gott och inte skada. Det första förslaget till föräldrarna var att vid andra intervjutillfället 

intervjua dem genom en fokusgrupp. Gruppen framförde via sina gruppledare som 

informerade och tillfrågade deltagarna om sin och barnens medverkan att föräldragruppen  

inte ville delta i fokusgrupp. Deras tanke om fokusgrupp var att det påverkade grupprocessen, 

de skulle känna sig avlyssnade och trodde att de skulle känna sig hämmade att svara om detta 

gjordes i grupp under bandinspelning. Med den utgångspunkten ändrades planen och 

deltagarna tillfrågades om de ville delta individuellt vilket samtliga var positiva till och 

gjorde. 
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Föräldrarna informerades skriftligt och muntligt via gruppledarna om studiens syfte, 

hur studien skulle genomföras, beräknad längd för intervjun och om frivillighet och 

konfidentialitet. Vid intervjutillfällena informerades deltagarna återigen om dessa saker. 

Föräldrarna informerades skriftligt och muntligt av gruppledarna i föräldragruppen om 

barnintervjun samt tog ställning till att ge sitt medgivande till att intervjua barnen i en 

fokusgrupp. Innan barnintervjun informerades barnen på samma vis som föräldrarna samt 

informerades om att föräldrarna gett sitt godkännande till deras medverkan. 

Urval 

I studien deltog 9 personer varav 4 föräldrar och 5 barn vilket är samtliga deltagare i 

en Barnkraftsgrupp i Stockholmsområdet. Föräldrarna hade affektiva sjukdomar, antingen 

depression eller bipolär sjukdom och hade haft en längre kontakt (flera år) inom 

vuxenpsykiatrin. Den psykiatriska kontakten bestod av en individuell regelbunden 

samtalskontakt i form av psykoterapi eller stödsamtal samt regelbundna återbesök till en 

doktor som var specialist i psykiatri. Föräldrarna var i åldersspannet 30-45 år. Samtliga 

föräldrar hade varit sjukskrivna under en längre tid, några arbetstränade ett visst antal timmar 

per vecka. Barnen var i åldern 8-10 år varav 3 pojkar och 2 flickor. 

För att finna deltagare till studien tillfrågades föräldrarna i den Barnkraftsgrupp där 

jag arbetade som barngruppsledare.  

Datainsamling 

Halvstrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar samt efter att ha läst viss relevant litteratur konstruerades en 

intervjuguide (v.g. se bilaga A-C). Intervjuguiden bestod av några olika teman  och 

underliggande mer konkreta frågor författades utifrån studiens syfte och frågeställning.  

Samtliga föräldrar deltog vid båda intervjutillfällena och samtliga barn deltog i 

fokusgruppsintervjun. Första intervjutillfället var mellan tredje och fjärde träffen och andra 
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intervjun i anslutning till nionde träffen. Föräldrarna intervjuades vid två tillfällen då det 

första intervjutillfället avsåg vägen till gruppen samt förväntningar på gruppdeltagandet 

medan det andra tillfället följde upp och fokuserade på uppnådda resultat och deltagarnas syn 

på framtiden. Intervjutillfällena valdes så att de passade ihop med temat för programmet som 

gruppen följer. 

Analys 

Studiens analys är inspirerad av Grounded Theory, det innebär att man utgår från 

deltagarnas beskrivning av verkligheten, sammanför berättelsen till koder, uttryck som 

deltagarna använder kan användas som en enhet eller så kan intervjuaren tolka det som 

beskrivs och själv sätta ett epitet på koden. Koderna sammanförs sedan till kategorier. 

Kategorierna bildar teorier som förklarar vad materialet visar. Grounded Theory tar avstamp i 

verkligheten för att landa i abstrakt tänkande och förståelse (Dahlgren et al., 2004). 

Studiens tillvägagångssätt bör beskrivas väl så att läsaren ska kunna kontrollera de 

olika stegen i analysen och därmed kontrollera studiens reliabilitet (Kvale, 1997). De 

individuella intervjuerna med föräldrarna liksom barnintervjun i fokusgrupp spelades in på 

band. Transkribering av bandinspelningar utfördes var och en för sig. Intervjuerna numrerades 

och avidentifierades. Varje intervju lästes sedan igenom och helhetsintrycket och vissa 

reflektioner antecknades. Därefter påbörjades en analys av varje intervju var och en för sig där 

alla enheter som betecknades som relevanta för ämnet noterades och bildade koder som 

sorterades ut. Parallellt med detta gjordes även egna anteckningar och sammanfattningar av 

tankar, tolkningar och understrykningar i form av mind maps.  

Koder som verkade ha med liknande ämnen att göra fördes samman till grupper. 

Grupperna bildade början till en kategori som utvecklades och förändrades allt eftersom 

analysen fortgick. Därefter namngavs kategorierna provisoriskt och sedan lästes varje intervju 

än en gång då allt som var relevant för varje kategori plockades ut. Varje kategori gavs en 
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slutgiltig benämning och fördes samman med frågeställningarna. Materialet sammanfattades 

slutligen med mina egna ord men så mycket uttryck och ord som möjligt har behållits från 

deltagarna, sedan valdes konkreta exempel ut som bäst belyste varje tema. De kategorier som 

slutligen framträdde återfinns kopplade till frågeställningarna som huvudrubriker i 

resultatredovisningen. 

Resultat 

Tre av Fyra föräldrar berättar att de inte känner någon annan förälder med psykisk 

ohälsa eller att de känner till någon annat barn som har en förälder med psykisk ohälsa. Flera 

föräldrar har dock funderat mycket kring det och själva insett att det måste finnas många i 

samma situation. Några av de tre föräldrar som funderat på detta har inte heller sett att någon 

annan i väntrummet på den psykiatriska mottagningen har haft barn med sig trots att de har 

gått regelbundet på samma mottagning i flera år. 

Familjens Väg till Gruppen  

Deltagarnas väg till gruppen har sammanställt utifrån föräldrarnas beskrivning av 

familjens väg till gruppen, figur 1. De flesta föräldrar beskriver att de själva funderat över att 

den psykiska ohälsan påverkar såväl dem själva som barnen. Någon hade på egen hand 

funderat över hur och var man fann rätt sammanhang att prata om sjukdomens påverkan samt 

vid vilken ålder som var lämpligast att ta upp det med barnen. Flera föräldrar uppgav att de 

hade uppmärksammat att relationen till barnet påverkades av förälderns mående. Någon hade 

tidigare efterfrågat hjälp av sin kurator att pratat med sitt barn om sjukdomen samt egen 

möjlighet att träffa föräldrar i liknande situation. Flera beskriver att deras behandlare inom 

psykiatrin tagit upp ämnet hur deras barn mår när föräldern samtalat om att de själva mår 

dåligt. Att få information från behandlarna inom psykiatrin om Barnkraft upplevde 

föräldrarna positivt. En förälder beskrev det som att hennes doktor frågade henne  utan 

omsvep om hon var intresserad av Barnkraft. När hon bad om närmare information om 
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gruppen var informationen klar och varken doktorn eller Barnkraftsledarnas 

informationssamtal upplevdes pådyvlande. En annan förälder beskriver att personen inte 

pratat om ämnet tidigare men att dennes behandlare inom psykiatrin berättade att hon varit på 

ett så inspirerande informationsmöte om Barnkraft och tänkte direkt på sin patient och frågade 

om denne ville delta. Föräldern hade redan tidigare själv tänkt på och såg ett behov, trots att 

de tidigare inte nämnt ämnet  i samtalen  upplevde föräldern det som helt rätt timing. 

Samtliga föräldrar har beskrivit att deras barn svarade ja direkt när föräldrarna 

presenterade syftet med Barnkraftsgruppen och bjöd in barnen att delta, ingen behövde 

motivera sitt barn mer än så inför gruppdeltagandet. En förälder berättar att denne var orolig 

för sitt barns välbefinnande och sökte hjälp via BUP, de gav information om Barnkraft och sa 

att både föräldern och barnet behövde hjälp att hantera förälderns sjukdom genom 

vuxenpsykiatrin och Barnkraft. 

 

 

Förälder 

 

 

 

 

 

Behandlare 

Behandlare 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Egen 

insikt 

om sin 

ohälsa 

F 

reflekterar 

hur 

ohälsan 

påverkar 

barnet 

Samtal med 

behandlare 

kring 

föräldraskap 

och barnets 

situation  

Behandlare 

informerar 

om 

Barnkraft 

F tackar ja 

till 

Barnkrafts-

intervju 

1 Båda F 

intervjuas 

2 Barnet och 

F intervjuas  

3 Barnkraft 

startar 

F sökt 

hjälp för 

barnet hos 

BUP 

Behandlare får 

information om 

Barnkraft 

F erbjuds tydlig, skriftligt 

material angående ramar 

för gruppdeltagande  

Behandlare 

informerar F om 

Barnkraft 



BARNKRAFT  23 
 

Figur 1: Vägen till deltagande i gruppen 

Orsaken till deltagandet beror på flera omständigheter men när föräldrarna berättar 

vidare varför de och deras barn svarade ja framkommer även vad de hade för förväntningar på 

gruppen som anledning till att de tackade ja, se tabell 2. 

 

Tabell 2: Varför deltar föräldrar och barn enligt föräldrarna 

Föräldrarna Barnen 

Bra koncept 

Bra ämne 

Vill träffa gelikar 

Att barnet ska må bra 

Hopp om hjälp 

Nyfikenhet 

Viktigt att den andre föräldern involverades 

Få ökad kunskap om min sjukdom 

Bra klockslag 

Lagom stor grupp 

Vill känna delaktighet/ingå i ett sammanhang 

Bra koncept 

Vill träffa gelikar, minska ensamheten 

Vill prata om förälderns sjukdom 

Få ökad kunskap om förälderns sjukdom 

Nya kompisar 

Nyfikenhet 

Lära sig förstå mer om sjukdomen 

Gillar att prata av sig  

 

Deltagarnas Upplevelse av Barnkraftsgruppen  

Föräldrarna beskrev deltagandets betydelse vid båda intervjuerna, dels i 

inledningsskedet av gruppen och sedan vid avslutningsfasen av gruppen. De beskrev både sitt 

eget deltagande vid det aktuella tillfället, se tabell 2 och synen på sitt barns deltagande, se 

tabell 4, samt hur de såg på deltagandet på lång sikt för sig och sitt barn, se tabell 6. 

Känna gemenskap i gruppen innebar för föräldrarnas del igenkänning, att dela 

erfarenheter, uppleva trygghet i gruppen och att ha en tillåtande atmosfär. 

”Man träffar andra och känner att man får vara den man är, man behöver inte sätta på någon mask... 

Vi känner igen oss i varandra, det tror jag personligen för mig har ökat gemenskapen i gruppen. Vi har 

kommit varandra väldigt nära, väldigt fort.” (1:6)  
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 Igenkänning: Trygg grupp innebär för föräldrarnas del att man lyssnar på varandra, 

har en icke dömande inställning, bra sammansättning av gruppen, bra antal personer, att man 

drar slutsatser via samtalen av andras erfarenheter och att gelikar ingår i gruppen. 

”Det var en bra grupp. Vi är liksom lika… Ja, sedan tror jag väl att alla känner en trygghet i också, att 

alla har samma problem.” (2:5) 

Deltagandet har vid första intervjun för några av föräldrarna inneburit att de har 

börjat prata mer om sin sjukdom utanför gruppdeltagandet. 

”Att jag får svara på fler frågor om mitt mående. Det har ju börjat komma lite mer då varför jag mår si 

och så. Framförallt varför jag inte jobbar osv.” (2:5) 

Dela erfarenheter: Gruppen har för föräldrarna inneburit att de drar nytta av 

varandra. Flera föräldrar beskriver det vid båda intervjutillfällena. Dels utifrån de samtal som 

uppstår men även att gruppen har haft ett tema som följt dem. Temat är hur de ska hantera att 

de behöver tänka först, innan de reagerar för att deras reaktion av framför allt ilska och 

aggressivitet inte ska bli så stark gentemot barnen.  

”Det där att ta del av andras tankar. vi sitter ju alla och nickar, så alla känner igen sig. Även om vi är 

olika människor och har lite lika symtom eller vad man nu ska kalla det, så är det ändå så mycket vi 

har gemensamt. Både att vi har barn i samma situation och sedan att vi reagerar så hemskt lika i vissa 

grejer. Nästan alla barn är så där så dom vill liksom hjälpa till och, ja stötta… dom blir lite lillgamla så 

där...  Det var vi överens om att allihop att våra barn var ganska så mogna för sin ålder. Det är så där 

att när någon blir arg eller ledsen eller vilken reaktion som helst så hinner man liksom inte tänka, för 

man har så nära till känslorna. Så vet jag att när någon tog upp det först, hur ska man hejda det liksom 

när man har lust att bara skrika eller bara gråta eller… det kände vi igen oss i allihop, att man skulle 

behöva en stoppknapp. Och det pratar vi mycket om hur vi ska liksom… ja hur man kan försöka 

hantera det så att man hinner tänka först innan man reagerar.” (3:5) 

På sikt hoppas föräldrarna vid första intervjutillfället att gruppen ska hjälpa 

föräldrarna att dra erfarenhet av sin sjukdom. Att de har fått möjlighet att dela erfarenheter av 

maktlöshet i föräldraskapet. Att det dåliga samvetet i föräldraskapet ska minska och att de 
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därmed känner sig stärkta i sitt föräldraskap. Att de ska dela erfarenheter med likasinnade har 

stärkt dem, någon önskar insikt om sin sjukdom. Några andra önskar att gruppen ska hjälpa 

till att prata om svåra saker som har med sjukdomen att göra med barnen. 

”Att jag och barnen liksom har fått ett avstamp. Och vi har diskuterat dom här tidvis väldigt svåra 

frågorna… som bottnar i mitt mående.” (2:5) 

Tillåtande atmosfär: Positiv upplevelse av deltagandet innebar för förälderns del vid 

andra tillfället att, de upplevt gruppsamtalen som avslappnade och klanderfri. Andra positiva 

aspekter av deltagandet var att det hade lättat på ångesten och skulden och känslan av att inte 

räcka till. De hade upplevt en fin gemenskap i gruppen som innebar igenkänning, 

sammansvetsning, vänskap och de kände sig inte så ensamma i sin situation. Någon förälder 

berättade att denne lärt sig handskas med sin ilska. Flera berättade om stärkt självkänsla. 

Samtliga föräldrar anser att Barnkraft ärt bra för deras barn och att de själva upplever det 

positivt att barnen tycker om att vara i gruppen och längtar dit mellan gångerna. Att barnen 

fått kompisar tyckte föräldrarna också om och någon berättar om  det viktiga med att ha 

träffat kompisar som också har föräldrar med psykisk ohälsa.  

Föräldragruppen har satt upp gruppmål som handlade om att få bättre förståelse för 

min sjukdom och för barnens del att öka förståelsen för förälderns sjukdom och att barnen ska 

få veta mer om sjukdomen. Föräldrarna anser att målen är uppnådda, barnen har börjat 

diskutera sjukdomen och de såg Barnkraft som början på en process. 

”Hur man får igång en diskussion om det hela, om sjukdomen med barnen. Hur man vågar få dem att 

börja prata och ställa sina frågor. Det tycker jag verkligen har gjorts och uppnåtts.” (7:1)  
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Tabell 3: Vad deltagandet har betytt för föräldern 

 Första intervjun  Andra intervjun 

Förälders 

beskrivning 

av sitt eget 

deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivt 

Ett lugn, ser fram emot onsdagar 

Känner gemenskap: 

- Trygghet 

- Delar erfarenheter 

- Tillåtande atmosfär 

-Igenkänning 

Trygg grupp: 

- Lyssnar på varandra 

- Icke dömande inställning 

Bra sammansatt grupp 

Bra antal i gruppen 

Drar slutsatser 

Träffar gelikar 

Lika situation: 

- Ålder 

- Barnens ålder 

Har lillgamla/mogna barn 

Mer frågor från barnen om sjukdomen,  

jobb m.m. 

Bra 

Eget deltagande är positivt 

Att barnen tycker det är jättekul 

Drar nytta av varandra 

Positiv upplevelse: 

-klanderfritt 

Gemenskap: 

-avslappnat samtal 

-positiv gruppupplevelse 

-känner sig mindre ensam 

- känsla av samman svetsning 

-utvecklats till vänskap 

Delat, tankar, känslor och funderingar med andra 

föräldrar, andra barn och egna barn 

Lättat på ångest/skuldbördan 

Det har varit bra för barnen 

Kul grej 

Betydelsefullt att träffa gelikar 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets bild av 

förälderns 

deltagande 

 

 

Föräldrarna mår lite bättre 

Inte lika arga 

Sover inte lika mycket 

 

Betydelsen av Barnets Deltagande: När föräldrarna beskriver sina barns deltagande 

uttrycker flera att de upplever det positivt att barnen ges möjlighet  att prata om sjukdomen. 

”En kul grej. Han får träffa kompisar. Han får berätta om sin arga mamma och prata av sig om sin 

mamma.” (4:4) 

På lång sikt hoppas flera föräldrar att gruppen ska innebära att barnen kan hantera 

sjukdomen på ett annat sätt och känna lättnad 

”Jag hoppas att han får med sig att det här inte är hans börda. Det här är min sjukdom och han behöver 

inte liksom… han har inget ansvar i det. Att han har rätt att vara barn liksom.” (4:4) 
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Tabell 4: Vad deltagandet har betytt för barnen 

 Första intervjun Andra intervjun 

Barnets 

beskrivning av 

sitt eget 

deltagande 

 Jättebra 

Jätteroligt 

Bra grupp 

Man får bra lösning på sina problem 

Svar på frågor 

Kan fråga föräldrarna 

Minskad oro 

Lite förändring hemma 

 

Förälderns bild 

av barnets 

deltagande 

Känsla av delaktighet/ samhörighet 

Nya kompisar  

Positivt, bra 

Barnen längtar till onsdagar 

Aktivt deltagande 

B ser att det finns gelikar: 

- Ingen mask/behov av att spela en roll 

Frågelådan var bra: 

- Gruppdeltagandet har väckt frågor 

- Barnen har fått verktyg att våga fråga 

o försöka förstå 

Frågor har handlat om t.ex. depression, 

sjukdomen, döden, får jag bli arg, 

kommer du att lämna mig? 

B har pratat om sin F sjukdom:  

- Vågat lämna F ensam 

- Gruppen har satt igång processer i 

familjen 

Barnet känner sig trygg i gruppen: 

- Skönt att träffa andra 

- Längtar till gruppen 

- Barnet känner att det är tillåtet att säga vad de 

känner o tycker 

- Aktivt deltagande 

- Barnet har tagit plats 

De mår bra just nu 

Positiv erfarenhet 

Barnet är stabilare just nu 

Barnet vet att han inte är ensam 

Barnet har fått hjälp utan att vara för djup  

 

När barnen beskriver sitt eget deltagande anser de att det som helhet har varit en  

positiv upplevelse att delta i Barnkraftsgruppen. Flera berättar entusiastiskt att det inneburit 

att de fått nya vänner och att de har haft det jätteroligt. 

”Det har varit jätteroligt och jättebra att träffa nya kompisar.” (9:1) 

”Det är rekord, rekord på nya vänner.” (9:1) 

När barnen berättar vad det är som har varit bra med gruppen tror de att även andra 

barn i liknande situation skulle ha nytta av att gå i Barnkraftsgrupp. De uppskattade att de får 

prata, vilket gör att de mår bättre, får svar på frågor som de har och att de även kan fråga sina 

föräldrar efter gruppen. 
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”Det är bra, man får prata.” (B4, 9:1) 

”Man får lösning på nästan alla sina problem” (B4, 9:1) 

”Nä, men jag mår lite bättre nu.” (B2, 9:2) 

”Jag också.” (B4) 

”Men jag mådde så här bra redan innan. Men jag tyckte att det var bra att man fick svar på frågor och 

sådant.” (B3) 

Alla barnen har märkt förändring i familjen sedan de började, men flera har svårt att 

ta på vad det handlar om men beskriver förändringen som positiv. Några av barnen kommer 

på saker som har ändrats hemma och relaterar det till att föräldrarna mår lite bättre, i varje fall 

sover de inte lika mycket och är inte lika arga.  

”Jag vet inte, bara att det har förändrats hemma på något sätt.” (B:4) 

En pojke har tidigare berättat att han kände hur mamma mådde direkt när han 

öppnade dörren och kom in i huset efter skolan. Han säger i anslutning till att han relaterar till 

hur det var tidigare: 

”Jag märker det inte riktigt lika tydligt i dörren längre. Det är bara lite förändrat men man märker det.” 

(B:4)  

”Föräldrarna har blivit bättre… de är inte lika aggressiva.” (B5) 

På frågan om barnen själva upplever att de har förändrats genom Barnkraftsgruppen 

svarar de flesta nekande. Tre av barnen beskriver på ett likartat sätt att de känner som sina 

föräldrar. Om föräldrarna är förbaskade blir barnen förbaskade och när föräldern mår bättre 

mår barnet bättre, vilket även gäller känslan av att något är förändrat. 

”Jag har förändrats när mamma har förändrats.” (B2) 

”Jag blir arg när mamma blir arg.” (B5) 

Närmare Granskning av Frågestundens Betydelse                                              

 Alla barnen svarar att frågestunden var bra och det är enda tillfället som alla barn har 
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valt solar som representation av vilken väderlek de känner sig som för dagen. Det som barnen 

tyckte var bra är att de fick svar på de frågor de lämnat till föräldrarna, se tabell 5.  

”Allt var bra och att vi fick svar på frågorna.” (B4) 

Barnen tror även att föräldrarna uppskattade den sjunde träffen. Flera av barnen 

berättar att de efter den träffen börjat prata mer om sin förälders sjukdom med föräldern. Flera 

barn säger att de pratar lite mer med sina föräldrar och någon berättar att dennes föräldrar 

berättar mer för honom om sin sjukdom efter den träffen. 

Föräldrarna upplevde frågestunden som bra, någon berättar att denne var väldigt 

nervös. Flera föräldrar berättar uppskattande om att de kände att barngruppen var trygga med 

varandra och att de tog emot svaren på ett bra sätt. Att barnen ville ha ärliga svar. 

”Jag kände det i luften… vi skulle inte bara säga det som de tror att föräldrar vill höra. Det är det som 

är så skönt i gruppen man säger ju faktiskt saker.” (6:4)  

Föräldrarna kommenterade också att barnen lyssnade uppmärksamt och de verkar dra 

nytta av svaren. Föräldrarna uppskattar också för egen del att träffa alla barn tillsammans, 

både sitt eget och de andras. 

”Det var jättespännande, och verkligen få möta barnen med deras frågor och ge svar på dem och se 

vad de funderar på.” (7:2) 

”Jag tyckte det var väldigt roligt att se barnen, de hade så kloka frågor… sedan så skruvade några på 

sig när de skulle ta emot svaren men jag tror att någonstans så landade det ändå. Vi funkade ihop 

allihopa. Vi kan också dra nytta av varandra, både barn och vuxna.” (8:4) 

När föräldrarna ger sin bild av om den 7:e träffen inneburit att de kommunicerat mer 

i familjen efter det tillfället ger de skilda svar, några tycker inte att barnen frågar mer efter den 

träffen. Tre barn beskrivs av föräldrarna som att de frågar mer och framför allt på ett annat 

vis.  

”Det har kommit lite mer sammanhängande… inte frågor direkt utan mer sammanhängande meningar 

liksom, inte bara ”Mamma vad är en depression?” utan mer ”men när du mår så där, vad händer då?” 
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så mer tankeverksamhet. Det skapar nya frågor och vi drar ganska mycket nytta av de svaren som vi 

gav, vi pratar ganska mycket kring det och spinner vidare kring det.” (8) 

Föräldrarna tror att barnen var nöjda med svaren och att barnen upplevde träffen som 

positiv. Själva uttryckte flera av föräldrarna att gemenskapen i stora gruppen kändes varm. 

 

Tabell 5: Barnens frågor och föräldrarnas svar 

Barnens frågor Föräldrarnas svar 

1 Varför finns det känslor? 
 

Vi är människor. De hjälper oss att uttrycka oss. Dom finns till 
exempel för att kunna känna glädje och sorg. 
Livet skulle vara väldigt platt utan känslor. Utan känslor skulle vi 
vara som robotar. 
De finns för att kunna skilja på rätt och fel. För att kunna känna 
glädje behövs sorg. 
Vi har väldigt nära till våra känslor. Det hör till vår sjukdom. Vi 
saknar marginaler. 
 

2 Vad är depression? 
 

Att man är ledsen under lång tid utan att veta varför. 
Man vill mest sova eller gråta eller skrika.  
Man känner det som att man inte orkar och vill. 
Depression är en sjukdom som sitter i huvudet men känns i hela 
kroppen. Det är som med en förkylning eller en allergi – en 
sjukdom.  
Det är inte någons fel att man är deprimerad. 
 

3 Hur länge har du/ni varit sjuka? 
 

Det är olika för oss hur länge vi varit sjuka. Det har hänt något som 
satt igång sjukdomen. 
 

4 Hur blir man frisk? 
 

Genom att man inser att man ska ta hjälp och få behandling av till 
exempel psykiatriska mottagningen eller ”pratdoktorn”. 
Ibland behöver man mediciner.  
Det är behandlingar som hjälper till att ta bort eller minska på 
symtomen.  
Det är bra att ha motion, egen tid och att vara med djur och i 
naturen. (Lite olika vad man tycker om att göra.)  
 

5 Varför kan ni inte sova? 
 

Det är för många tankar. Vi kan ha oro i kroppen. Det hör till 
sjukdomen. 
 

6 Varför är du arg? Varför skriker du? 
Blir ni alltid arga när det händer något 
dumt? 
 
 

Vi kan vara mer arga om vi är oroliga över något.  
Sjukdomen tar bort tålamodet. Vi kan bli arga på fel saker. Det är en 
ventil. 
Vi är oftast arga på oss själva när vi skriker fast det går ut över 
familjen.  
Det är tyvärr ett sjukdomssymptom. 
 

7 Vissa i min skola är dumma! 
 

Då tycker vi att det är viktigt att ni ska berätta för oss föräldrar, för 
läraren eller någon annan vuxen ni kan lita på.  
Det är bra att få stöd att kunna ta plats och få kunna säga ifrån. 
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Betydelsen av att Träffa Gelikar 

Betydelsen deltagarna tillmätte möjligheten att träffa gelikar är stor och är något som 

återkommer som en röd tråd i svaren. Både barn och föräldrar beskrev att det tyckte att det var 

betydelsefullt att träffa andra som levde i liknande situation.   

”Det spelar ingen roll vad någon säger till en, man måste uppleva det för att veta att det finns andra 

med samma diagnos eller symtom.” (3:5) 

 

Igenkänning, flera föräldrar beskriver att de känner igen sig i varandras verklighet. 

Känslan av att depressionen styr ens liv och gör att man inte orkar fast man vet att man borde 

berättar flera föräldrar om. Igenkänningsfaktorn upplevdes öka gemenskapen och att dela 

känsloerfarenheter gjorde att tryggheten stärktes. Det tror deltagarna bottnar i att de har 

ungefär samma erfarenheter samt känslan av att ingen dömer den andre. 

”Barnen får med sig någonting, framförallt att de känner att de inte är de enda. Bara känslan av att 

veta att det finns andra barn och föräldrar som har det som vi gör att man blir stark… Plus att man inte 

är ensam. Att det verkligen finns likasinnade, det är så likt hur vi mår eller hur vi har det allihop.” 

(3:5) 

 

Djup upplevelse. Flera föräldrar beskriver att andra anser att det är självklart att det 

finns många föräldrar med affektiv sjukdom och att det är svårt för andra att förstå att man 

som förälder inte känner så.  En förälder beskriver ett konkret ex. som handlar om barnets 

andra förälder som innan gruppstarten ansåg att det var självklart att det finns många föräldrar 

som har psykisk ohälsa och att deras barn rimligen också kunde räkna ut det och att gruppen 

kanske var onödig för barnet. Den deltagande föräldern tänkte på ett annat sätt. 

”Jag kände att det här kunde vara någonting för mitt barn, att han fick mer input och veta att han inte 

är ensam. Kanske dela med sig av tankar och funderingar och så där.” (4:3) 

 

Drog nytta av varandra utifrån gelikskapet. Flera föräldrar berättar om när de blir 

arga och hur de hanterar detta och tycker att det givet mycket att gruppdeltagande på ett öppet 

sätt pratat om svåra känslor och kopplat det till föräldraskapet. Några beskriver att de dragit 

nytta av varandras berättelser och senare dragit egna slutsatser utifrån sin situation. 
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”Ingen dömer någon för någonting, utan man får vara den man är... när vi sitter där känns det som vi 

lyssnar på varandra och vi känner igen oss så otroligt mycket i varandras berättelser. Vi drar nytta av 

varandra.”  (1:6) 

Deltagarnas Förväntningar på Framtiden 

Barnens syn på framtiden; de önskar sig ett bra liv, tur, fred på jorden, Att förälderns 

sjukdom inte ska finnas, att föräldern ska bli frisk. Några av barnen önskar en materiell sak av 

sina tre önskningar, resterande barns önskningar handlar enbart om ovan nämnda önskningar. 

”Ett bra liv, att jag hade tur och fred på jorden.” (B5) 

”Att mamma blir frisk, att jag har ett jättebra liv och att hela jorden har tur.” (B) 

När barnen tänker på sina föräldrars framtid, tror barnen att föräldern kommer att må 

ungefär som vanligt, några tror att de ska må lite bättre och bli lite gladare. Ett barn tror att 

mamma kommer att må bra men inte att hon kommer att jobba. 

”Mamma kommer att ha det ungefär likadant fast hon kommer att vara lite, lite, pyttelite piggare., ja 

och hon vet hur hon ska jobba med sin sjukdom.” (B2) 

”Jag tänker att min mamma kommer att ha det bra i framtiden” (B5). 

Barnen beskriver att de har ett behov av normalitet hemma ett ex. på detta är att de 

vill att föräldrarna ska kunna jobba, ett annat att de ska få ta hem kompisar Någon kopplar det 

till minskat ansvar för egen del.   

”Ja, förut var det inte ok att ta hem kompisar för att han blev trött men nu kan det gå.” (B1) 

”Jag tänker lite sådär också, om man tänker i framtiden, när man känner att man är borta och så. Vad 

gör de då? Om de bara sover hela dagarna eller om de gör någonting annat.” (B4) 

Föräldrarna kände ett ökat lugn inför barnets förmåga att bemästra i slutet av 

gruppdeltagandet. De känner sig mindre orolig inför barnets framtid, någon nämner sinnesro. 

Någon förälder beskriver att den positiva erfarenheten som gruppen inneburit kanske innebär 

att barnet vågar ta hjälp i tid om svårigheter skulle uppstå. 
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Alla föräldrar beskriver dock att oron som de även hade vid första intervjun kvarstår, 

att barnen ska få samma sjukdom som sina föräldrar finns kvar eller att barnen har tagit skada 

av att föräldrarna varit sjuka under stor del av barnens liv. Somliga föräldrar tror inte att 

barnen minns att de någonsin varit friska vilket bekymrar dem. Likaså bekymrar några sig för 

att de även i framtiden ska bli sjuka kanske på ett sätt som är svårt för barnen.  

”Jag oroar mig för att de ska utveckla samma sjukdom som jag har. Att jag ska hitta på någonting som 

skadar dem.” (7:3) 

 

De flesta föräldrarna beskriver att gruppen gett dem andra sätt att hantera oron för 

sina barn. Det hänger ihop med sättet föräldrarna i gruppen pratat och genom att både barn 

och föräldrar faktiskt deltagit. En förälder beskriver att den funnit andra sätt att hantera oron 

och att det även hänger ihop med hennes ökade självkänsla. 

”Det hänger ihop med självkänslan och att inte känna sig ensam. Det är just det att man känner sig 

dålig och dum men det är ju så stor del av ångest och depression. Konstant dåligt samvete men om 

man inte känner så mycket att man behöver det, då kommer det ju också bli mycket lättare att hantera 

oron.” (6:7) 

”Lite så kan jag tänka även för honom i framtiden. Jag tror ju inte att det finns något negativt med det 

här att prata om det. Även om det kan vara jättetufft och jättetungt och jättetröttande när man går 

därifrån så är det värt det, varenda sekund.” (6:7)    
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Tabell 6: Förälderns syn på gruppdeltagandet på lång sikt 

 Första intervjun Andra intervjun 

Förälderns syn 

på eget 

deltagande på 

lång sikt 

Dragit erfarenhet av min sjukdom 

Att jag vet att det finns fler gelikar 

Delad erfarenhet av svårigheter i 

föräldraskapet 

Minskad skuld 

Stärkt föräldraskap 

Insikt om min sjukdom 

Talat om sjukdomens svårigheter med 

mina barn 

Lärt mig handskas med min ilska 

Tomhet efter gruppens slut 

Gruppen har inneburit lättnad:  

- Satt ord på tankar och känslor 

Förälder och barn har bättre förståelse för 

varandra 

Bättre självkänsla 

Förälderns syn 

på barnets 

deltagande på 

lång sikt 

Betydelsefull tid 

Stärkt självförtroende 

Träffat gelikar 

Minskad ensamhet 

Minskad oro 

Minskad känsla av ansvar 

Större förståelse 

Mindre ängslan 

Mindre oro 

Barnen fortsätter fråga mer 

Bättre självkänsla 

 

 

Vid intervjun framkommer att både barn och föräldrar kan se vad som kan underlätta 

och hindra andra familjer från deltagande. Det som underlättar är att minska skammen för att 

söka hjälp. Att man är i ”rätt” fas av sin sjukdom. Ökad kunskap om sjukdomen på 

samhällsnivå, hos professionella samt egen insikt behövs. Få mer information till psykiatrins 

behandlare samt bättre skriftlig information behövs. Ett annat sätt som underlättar är att få 

igång ett forum att diskutera sitt eget deltagande. En förälder tycker att ett bra sätt är att man 

sprider kunskap om att den här Barnkraftsgruppen varit nyttiga för de föräldrar och barn som 

deltagit. Hinder för andra familjers deltagande tror flera handlar om att föräldrar med psykisk 

ohälsa inte vågar koppla sjukdomen till föräldraskapet – vilket några tror handlar om rädsla 

för att våga möta sig själv och sin depression. Att övriga familjemedlemmar förstår att 

depression är en sjukdom som påverkar hela familjen är betydelsefullt. Några föräldrar 

beskriver andras stigma som en viktig faktor, någon annan eget stigma samt förväntningar på 

att sitta i grupp med andra deprimerade personer. 

Närvaron i gruppen beskrivs i intervjuerna som viktig att hålla och var hög, se tabell 

7. Flera föräldrar uppgav att de såg träffarna som en milstolpe i veckan och barnen berättade 
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att de längtade till nästa tillfälle. Barnen beskrev att de inte ville avsluta gruppen och 

föräldrarna uttryckte vånda inför att gruppen skulle avslutas. 

 

Tabell 7: Deltagarnas närvaro 

Tillfälle Barnen närvaro Föräldrarnas 

närvaro 

Totalt 

1 5(5) 4(4) 9(9) 

2 4 3 7 

3 4 4 8 

4 5 4 9 

5 5 4 9 

6 5 4 9 

7 5 4 9 

8 5 4 9 

9 5 4 9 

10 5 4 9 

Total närvaro  96 % 98 % 97 % 

 

Diskussion 

Barnkraftsdeltagandet har ökat kommunikationen om psykisk ohälsa inom familjen, 

föräldrarna har funnit strategier att på ett bättre sätt hantera sin oro och både vuxna och barn 

har fått verktyg att prata om sjukdomen. Såväl barn som föräldrar har upplevt förändring inom 

familjen till det positiva i slutet av deltagandet. Föräldrar och barn beskriver att de uppskattar 

konceptet för Barnkraft och funnit det användbart. För föräldrarnas del innebar 

gruppdeltagandet att de kände gemenskap, igenkänning, samtalade om svåra saker, kunde 

dela erfarenheter och de upplevde gelikskapet viktigt. Deltagandet innebar att skuldkänslorna 

har minskat och föräldrarna har känt sig stärkta i sitt föräldraskap. För barnens del uppfattades 

gruppdeltagandet som viktigt, de själva och föräldrarna beskrev att de fått nya reskap att 

uttrycka sig, samtalen hade upplevts som betydelsefulla och barnen hade trivts i gruppen. 

Leken och övningarna har upplevts som lustfyllda, detta uttrycker barnen själva men det gör 

även deras föräldrar som är glada över att barnen deltagit med stort engagemang och längtat 

till träffarna emellan gångerna. Resiliensen hos barnen i familjerna har förhoppningsvis 
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stärkts. Såväl föräldrar som barn beskriver att Barnkraftsdeltagandet har satt igång en 

förändrings process. Genom studien har barn och föräldrars egen upplevelse av att ha deltagit 

i Barnkraftsgrupp kommit fram. Deltagarna i studien är få och man kan snarare se studien 

som en pilotstudie. Det nya med denna studie är att den utgår från både barnens och 

föräldrarnas perspektiv. Resultatet baseras på såväl barnens som föräldrarnas upplevelser av 

deltagandet i interventionen och samtliga deltagares röst har kommit till tals. Man skulle 

kunna använda denna pilotstudie som en förberedelse inför en full skalig forskningsstudie och 

först då kan man säga något om interventionens effekter.   

Ökad Kommunikation 

Barnkraftsgruppen har uppmuntrat föräldrar och barn att prata med varandra om 

psykisk ohälsa vilket både föräldrar och barn har gjort i sina respektive grupper samt 

tillsammans vid de gemensamma träffarna. Föräldrar och barn beskriver att det även pratar 

om den psykiska ohälsan med varandra utanför gruppen. Övriga familjemedlemmar som inte 

deltagit i gruppen beskrivs också ha involverats i samtalen, sammanfattningsvis har 

kommunikationen ökat inom dessa familjer och samtalsklimatet har ändrats. Deltagarna 

beskriver att de satt ord på svåra saker genom gruppdeltagandet, det handlar om att prata om 

sjukdomen med sina barn, att barnen börjat uttrycka sina funderingar på ett annat sätt och 

vågat fråga mer. Barnen beskrev dels att de frågat mer och att föräldrarna berättat mer och 

frågestunden kan tolkas som en motor att öka kommunikationen inom familjen. 

Kunskap och Hälsa 

Deltagarnas kunskap om psykisk ohälsa har ökat. Barnen har i högsta grad 

uppmärksammats som anhöriga och därmed har sjukvåden fullföljt HSL och PSL. 

Flera barn berättar att de följer med i förälderns känslor, när mamma blir arg, blir jag 

arg osv. Barnen i två tidigare studier (Johansson et al., 2007 och Almqvist et al., 2006) 

relaterar psykisk hälsa till hur de mår och att deras och andras beteenden påverkar hur de mår 
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vilket stämmer väl överens även med de intervjuade barnen i denna studies berättelser. Något 

barn uttryckte att problem försvinner när man går i Barnkraftsgrupp och kopplar det till att 

föräldern mår bättre, kanske hör detta samman med att deltagande bidragit till att förälderns 

hälsa har förbättrats på något plan vilket direkt påverkar barnet. Barnen i Almqvist (2006) 

studie uttrycker också att framtiden påverkar hälsan och om dessa föräldrar genom gruppen 

känt sig stärkta i sitt föräldraskap och oron har minskat för barnen samt att barnen uttrycker 

hopp om framtiden indikerar detta att barnens hälsa har förbättrats genom deltagandet. 

Barnens resiliens har sannolikt stärkts genom deltagande, få barn tror att föräldrarna ska bli 

friska men har en hoppfull bild av att de ändå kan ha det bra. Förhoppningsvis är 

gruppdeltagandet och vetskapen om att det finns andra barn och föräldrar i samma situation 

en skyddsfaktor och uthålligheten hos barnen beskrivs av dem själva som god. En annan 

faktor som framkom som barnen tydligt visade är behovet och viljan att ta emot information 

om psykisk ohälsa vilket även framkommit i tidigare studier (Walsh, 2009). Detta är en faktor 

som är viktig för att stärka resiliensen vilket man kan se att Barnkraft bidragit till. 

Familjeinriktat fokus  

Stödgruppselementen, minskar känslan av att vara ensam om problemet och dämpar 

skam och skuldkänslor vilket även stämmer med dessa deltagares beskrivning. 

Barnkraftsmetodens syfte att hjälpa barnet till en bättre förståelse av sin situation och en 

korrekt bedömning av sin egen roll i relation till sjukdomen har stärkts hos deltagarna.  

Tidigare forskare har konstaterat att psykisk ohälsa påverkar alla i familjen (Gavois 

et al., 2006 och Riley et al., 2008) vilket stämmer även hos dessa deltagare och det är såväl 

föräldrarna som barnen i studien medvetna om. Att Barnkraftsmetoden har ett 

familjeorienterade synsätt har därmed underlättat för deltagarna. I metoden har föräldrarnas 

sjukdom varit i fokus utifrån hur de fungerat och relaterat som föräldrar vilket upplevts 

positivt av deltagarna. 
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Orsaker till Deltagandet  

Resultatet i denna studie stämmer väl överens med tidigare studier med utgångspunkt 

kring motivation (Pihkala och Johanssons, 2008). Föräldrarna i denna studie tackade likaså ja 

till att delta för att de ville öka dialogen om sjukdomen, för att det fanns oro från föräldrarna 

och de hade tankar om skuld och skam. Den andre förälderns inställning beskrev deltagarna 

även i denna studie påverkade beslutet liksom professionellas del.  

Denna studie visar att såväl föräldrar som barn uttrycker att kommunikationen inom 

familjen ökade, föräldrar och barn kände stöd och de flesta föräldrarna hade funnit andra sätt 

att hantera sin oro som de även beskrev som minskad. Detta stämmer väl överens med 

Söderbloms (2005) utvärderingsstudie. 

I materialet framkommer att föräldrarna har funderat mycket på hur deras psykiska 

ohälsa påverkat barnen. Någon har redan tidigare efterfrågat stöd kring detta område, andra 

har funderat på egen hand över hur och när de ska prata med sina barn. Flera deltagare 

upplevde frågan om Barnkraft från sina behandlare inom vuxenpsykiatrin som positiv. De 

flesta föräldrar har funderat på vilken familjesituation övriga patienter i väntrummen på de 

psykiatriska mottagningarna har och innan gruppen början sett fram emot att träffa gelikar.  

När föräldrarna frågade sina barn om de ville delta var samtliga positiva på en gång 

och vid barnintervjuerna framkommer att barnen vill ha ökad kunskap om sjukdomen och de 

vill prata med sina föräldrar om sjukdomens konsekvenser. Föräldrar och barn beskriver att de 

uppskattar konceptet för Barnkraft och finner det användbart. De anser att sjunde träffen med 

gemensam frågestund hade påverkan på att öka kommunikationen inom familjen. 

Början på en Process 

 Föräldrarnas mål med deltagande i denna grupp var att få ökad förståelse för sin 

sjukdom och att barnen skulle få ökad förståelse och mer kunskap om sjukdomen ansåg 
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föräldrarna var uppnådda i och med att barnen hade börjat diskutera sjukdomen mer och 

föräldrarna såg Barnkraft som början på en process.  

Föräldrarna upplevde det positivt att barnen får en chans att prata om sjukdomen och 

de hoppas att barnen ska känna lättnad och kunna hantera sjukdomen på ett annat sätt. Det 

framgår i barnintervjun att barnen märkt förändring och att de känner av en förändring i 

familjen, kanske är det en form av lättnad.  

Konsekvenser för Gruppdeltagarna 

Gruppdeltagandet innebar för föräldrarnas del att de kände gemenskap, igenkänning 

och kunde dela erfarenheter, vilket tidigare forskning och stödgrupper och psykopedagogiska 

grupper också visar (Söderblom, 2005). Skulden har minskat och föräldrarna har känt sig 

stärkta i sitt föräldraskap och upplevt ett djup i geliksapet som varit viktigt. 

För barnens del upplevdes gruppdeltagandet positivt vilket de uttrycker själva men 

det gör även deras föräldrar som är glada över att barnen trivs så bra i gruppen och längtar till 

träffarna emellan gångerna. Barnen tycker att upplägget varit bra och att de fått lösning på 

sina problem. De beskriver också att de har haft roligt och pratar även med föräldrarna mellan 

gångerna om lekar som lekts och vilka vill veta vad föräldrarna gjort och lekt. Just den aktiva, 

pedagogiska och lekande delen i barngruppen tror jag har stor betydelse för barnens 

välbefinnande. I Almqvist (2006) avhandling framkommer att barn kopplar hälsa i hög 

utsträckning till aktivitet och att det är viktigt för barn att göra saker och ingå i sammanhang. 

Att barnen upplevt att föräldrarnas aktivitet ökat genom deltagande tror jag också bidragit till 

att barnen anser att föräldrarna är förändrade i positiv riktning. Flera föräldrar säger i 

intervjuerna att deras självförtroende är stärkt genom deltagandet, dels genom stödet de fått 

men också det faktum att de klarat av att komma till gruppen. Att barn och föräldrar rent 

konkret samspelat och utmanats att leka tillsammans tror jag är bra såväl för barnens som för 

förälderns hälsa. Kanske var det ett tag sedan några familjer lekte tillsammans, genom 
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Barnkraft fick de känna på vikten av lekens betydelse. Genom att deltagandet erbjudit olika 

former att fråga om sjukdomen och olika sätt att svara kanske det har gjort det lättare för 

barnen att fråga och samtala om svårigheter inom familjen på ett bekvämt sätt. Närvaron i 

gruppen har varit hög och detta kan ses som en indikator på att de varit nöjda. 

Sjunde träffens betydelse tycker jag att man kan likställa med Beardslees 

familjeträff, den verkar ha liknande effekt dvs. att sätta ord på svåra funderingar, ge barnen 

svar, öka kunskapen om ohälsan och hjälpa familjen att kommunicera om ohälsan (Pikhala, 

2011; Beardslee, 2003). Man kan tolka frågestundens betydelse som en hjälp att öppna upp 

samtalet om de svåra frågorna i familjen. 

 Gelikskapet innebar igenkänning, att de drog nytta av varanandra och det beskrevs 

som en djup upplevelse. Grupper där man träffar andra i liknande situation är något alldeles 

unikt, något som är bra för ensamhet, reflektion och hälsa. Det är en faktor som inte en 

individuell behandling kan ersätta och något som bör erbjudas inom verksamheter där man 

träffar föräldrar med psykisk ohälsa. 

Framtiden beskrivs av barnen som positiv. Barnkraftsgruppen har förhoppningsvis 

bidragit till att stärka resiliensen hos barnen och i familjen enligt tidigare studier är hopp, 

”empowerment” och hjälp att kommunicera inom familjen något som anhöriga önskar hjälp 

att få via vården (Gavois, 2006). I slutet av deltagandet kände föräldrarna ett ökat lugn inför 

barnens förmåga att bemästra vilket man skulle kunna tolka som att de fått hjälp med 

ovanstående.    

Det är viktigt att belysa Barnkraft modellen utifrån att man arbetar med både föräldrar och 

barn. Tidigare har de flesta stödgruppsverksamheter för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

riktat sig till enbart barnen och därmed är denna modell unik. Att ha en parallell grupp för 

föräldrarna anser jag är viktigt och att ha som mål att familjen genom gruppendeltagandet ska 

starta en process att kommunicera på ett öppnare sätt om ohälsan kan ses som en framgång. 
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Jag tror att det hade varit stor skillnad om enbart barnen deltagit i gruppen. De hade troligen 

lärt sig och upplevt mycket viktigt men blivit lämnade ensamma i sin familj med de nya 

kunskaperna och färdigheterna. Den process som uppstått genom deltagandet i Barnkraft 

sprider förhoppningsvis ringar på vattnet och vid svåra perioder vet hela familjen att man kan 

prata om det. De kan själva samtala om sjukdomen och de har även upplevt att man kan söka 

hjälp inom vuxenpsykiatrin för att få stöd kring denna process, det tror jag kommer att minska 

eget och familjens stigma samt hjälpa familjerna att vid behov söka hjälp tidigare och i bästa 

fall förebyggs psykisk ohälsa hos barnen. Att göra allt för att försöka förhindra att den 

psykiska ohälsan drabbar nästa generation anser jag är framtidens psykiatri. 

Metod och Analysdiskussion 

Genom min förtrogenhet med fältet har jag skapat tillförlitlighet och använt mig själv som 

forskningsredskap vilket kan ses som en styrka i studien. Mitt eget deltagande i 

Barnkraftprojektet skulle även kunna ses som en svaghet med tanke på de sociala 

kopplingarna jag har till deltagarna. Jag har försökt att vara uppmärksam på de sociala 

förväntningar som deltagarna hade. Kanske ville de svara positivt för att jag är en del av 

Barnkraftsgruppen? I arbetet med studien har jag tvingats ta ställning till om jag på ett 

adekvat och tillförlitligt sätt, har kunnat utvärdera den verksamhet i vilken jag själv varit 

involverad. Medvetenhet om risken för bristande objektivitet har följt mig under 

analysprocessen om redogörelsen av deltagarnas upplevelse och jag har frågat mig om någon 

annan forskare skulle fått ett annat resultat. Genom min dubbla roll som forskare och 

gruppledare har risken varit att jag trots min strävan, i analysen tillämpat sådan kunskap, 

sådan förståelse eller sådan information som nödvändigtvis inte återspeglas i uttalandena. En 

annan forskare skulle säkert inte kommit till exakt samma resultat som jag. Personligen anser 

jag att den djupare förståelsen för barnens redogörelser som min dubbelroll medfört, har 

gagnat analysen och härmed studien som helhet. Enskilda intervjuer och fokusgrupp användes 
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vid insamlandet av material vilket har genomsyrat studien. När någon uttrycker en åsikt i en 

fokusgrupp, kan de andra deltagarna visa om de håller med eller inte och detta har tagits i 

beaktande. Vid enskilda intervjuer kanske man berättar mer privata tankar än vad man vågar i 

en grupp. 

Den kvalitativa forskningen fördel är att den går på djupet och även om deltagarna 

var få har man fått en bild utifrån just dess deltagares upplevelser av Barnkraft. Att delge 

klienter resultat från andra gelikars subjektiva verklighet är fruktbart, vilket den kvalitativa 

forskningen kan göra (Jack, 2006). Förhoppningsvis har kliniker och beslutsfattare nytta av att 

få en närmare bild av deltagares egen upplevelse. Det skulle vara intressant att se om 

resultatet hade blivit annorlunda om man istället använt en kvantitativ metod. Hade deltagarna 

svarat annorlunda då? Kanske hade det känt sig friare att uttrycka kritiska åsikter. Den 

kvalitativa metodens begränsning kan vara att deltagarna kan känna sig beroende av 

intervjuaren och den risken skulle kunna ses som en svaghet om resultatet från en kvantitativ 

metod gett helt skilda svar. Man kan även fundera på hur barnintervjun påverkades av att vara 

i fokusgrupp i förhållande till om man gjort individuella intervjuer, kanske hade svaren blivit 

annorlunda. 

Studiens resultatdel visar på positiva upplevelser och konsekvenser för deltagarna, 

denna brist på negativa erfarenheter skulle man kunna se som en begränsning i studien och 

hör troligen ihop med att intervjuguiden hade för få frågor som handlade om deltagarnas 

negativa erfarenheter. Det här problemet skulle kunna ha gjort mina tolkningar av resultatet 

för positivt hållna.      

Analysmetoden med utgångspunkt i Grounded Theory verkar ha gett en god 

förståelse för deltagarnas upplevelser av gruppen och har känts användarvänlig. Det viktigaste 

i studien var att ta del av deltagarnas erfarenheter och upplevelser. 
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Det begränsade urvalet gör att man kan se studien som en pilotstudie och den bör 

endast beaktas som sådan. Resultatet kan inte jämföras med en fullskalig forskningsstudie 

men man skulle kunna använda det som en bra pilotstudie som kan användas som 

förberedelse inför fortsatt forskning.  

Det nya med denna studie är att den utgår från både barns och föräldrars perspektiv 

av interventionen och detta kan ses som en av studiens styrkor. Resultatet baseras på såväl 

barnens som föräldrarnas upplevelser och samtliga deltagares röst har kommit till tals.   

Rekommendationer till Praktiker och Forskare  

Att uppmärksamma patienterna som föräldrar är viktigt och att arbeta preventivt med 

barnens hälsa ett angeläget område. Mer forskning utifrån barnets perspektiv behövs. 

I Gilstrups studie (2005) framkom att 85 % av de familjer som fick erbjudande om 

familjesamtal i samband med den psykiatriska behandlingen tackade ja, det skulle vara 

värdefullt att mäta hur många som skulle tacka ja om de fick erbjudande om Barnkraft. 

Deltagarna i studien har bra förslag på hur kommande rekrytering kan gå till, följer man dessa 

tror jag att Barnkraftsgrupper kommer att öka och flera barn och föräldrar kommer att kunna 

få hjälp genom interventionen.  

Barnkraftsmetodens mål att förebygga möjliga kommande problem i barnets liv är 

viktigt. Det skulle vara intressant att se om resultaten från denna studie håller i sig och följa 

upp gruppens hälsa och familjens fortsatta process. Antalet deltagare i denna studie är få och 

det skulle vara intressant att utgå ifrån en större grupp och därmed kunna utvärdera effekten. 
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 Bilaga A 

Intervjuguide 1 

Inledning   

  Presentation av undersökningsledaren 

  Intervjuns planerade längd 

  Syftet 

  Frivillig medverkan 

  Band och material kommer ingen obehörig att få tillgång till 

 och materialet kommer att avidentifieras. 

  Konfidentialitet 

  Möjlighet att ta del av uppsatsen 

  Ev. frågor? 

Vägen till deltagande i Barnkraftsgrupp 

 Hur fick du information om Barnkraft? 

 Vad fick dig att komma till Barnkraftsgruppen? 

 Fanns det hinder/problem inför ditt deltagande i Barnkraft? 

 Vad var det som gjorde det möjligt/underlättade för dig att delta? 

 Hur reagerade barnen till inbjudan? 

 Motiverade du barnen att delta? 

 Hur reagerade övriga familjen/den andre föräldern till inbjudan? 

 Hur upplevde föräldern den professionelles roll i beslutet? 

Förälderns syn på barnets deltagande 

 Vad har gruppdeltagandet hitintills inneburit för dig? 

 Vad tror du att deltagandet kommer att innebära på lång sikt? 

 Har ditt/dina barn frågat dig om ditt deltagande? 

 Hur tror du att ditt/dina barn uppfattat sitt deltagande hitintills? 

 Vad tror du att deltagandet kommer att innebära för barnet/barnen på lång sikt? 

 Har du oro för ditt barn? 

Tankar om kommande familjers deltagande  

 Vad tror du hindrar andra familjer från att delta? 

 Vad tror du skulle underlätta när det gäller att få andra familjer att delta? 

 Avslutning 

  Har du något att tillägga som du tycker att jag glömt fråga om? 

  Tack! 

  Har du några frågor? 

  Hur var det? 

 Ge namn och nummer 

 Går det bra om jag återkommer om jag undrar över något? 
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Bilaga B 

Intervjuguide 2 

Inledning   

  Presentation av undersökningsledaren 

  Intervjuns planerade längd 

  Syftet 

  Frivillig medverkan 

  Band och material kommer ingen obehörig att få tillgång till och materialet kommer 

att avidentifieras. 

  Konfidentiellt 

  Ni kommer att få ta del av uppsatsen 

  Ev. frågor? 

Utvärdering av gruppverksamheten i stort 

 Berätta om din erfarenhet och tankar om gruppverksamheten i stort. 

 Vad tycker du om gruppverksamheten och att du deltagit?  

Utvärdering av uppställda mål (be föräldern erinra de mål de formulerade för sig själva och 

sitt/sina barn vid den andra träffen) 

 Vilka var de aktuella målen och förväntningarna vid gruppstarten? 

 Har målen uppnåtts för barnens del? / För egen del? Vilka? 

 Vilka har inte uppnåtts, möjliga orsaker? 

 Hur kan man försäkra sig om att de kommer att uppnås? 

 Har målen förändrats? 

 Har eventuellt nya mål tillkommit? Hur ser dessa mål ut? 

 Har föräldrarna märk förändringar i familjen eller hos barnet? Vilka? 

 Tror du att den andre föräldern/övriga familjen märkt någon förändring? 

Förälderns syn på barnets deltagande 

 Hur ser du på ditt barns vardag nu? 

 Hur ser du på ditt barns framtid? 

 Sjunde träffen träffades föräldrar och barn tillsammans hur upplevde du detta? Har det 

inneburit något särskilt för dig? 

 Hur tror du att ditt barn upplevde den sjunde gången? 

 Har ditt barn frågat dig mer om din sjukdom efter den träffen? 

Uppföljning från föregående intervju 

 Vad har gruppdeltagandet hitintills inneburit för dig? 

 Vad tror du att deltagandet kommer att innebära på lång sikt? 
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 Har ditt/dina barn frågat dig om ditt deltagande? 

 Hur tror du att ditt/dina barn samtalat med dig om gruppverksamheten? 

 Hur tror du att ditt/dina barnuppfattat sitt deltagande? 

 Vad tror du att deltagandet kommer att innebära för barnet/barnen på lång sikt? 

 Har du oro för ditt barn? Har du i så fall funnit andra sätt att hantera den? 

 Avslutning 

  Har du något att tillägga som du tycker att jag glömt fråga om? 

  Tack! 

  Har du några frågor? 

  Hur var det? 

 Ge namn och nummer 

 Går det bra om jag återkommer om jag undrar över något? 
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Bilaga C 

Intervjuguide 3 

Inledning    

  Presentation av undersökningsledaren 

  Intervjuns planerade längd 

  Syftet 

  Frivillig medverkan, föräldrarna har sagt ja till att ni deltar. 

  Band och material kommer ingen obehörig att få tillgång till och materialet kommer 

att avidentifieras. 

  Konfidentiellt 

  Ni kommer att få ta del av resultatet om ni vill 

  Ev. frågor? 

Utvärdering av gruppverksamheten i stort 

 Berätta om din erfarenhet och tankar om gruppverksamheten i stort. 

 Vad tycker du om gruppverksamheten och att vara med i den? 

 Vad har varit bra och skoj i gruppen? 

 Vad har varit dåligt och trist i gruppen? 

 Tror ni barn att andra barn i en liknande situation skulle ha nytta av en grupp som 

denna? Varför? Varför inte? 

 Om du skulle få som ger dig tre önskningar för framtiden , vad skulle du önska sig?   

 Har ni barn märks förändringar i familjen? Vilka? Har du förändrats? 

 Tror du att din andre förälder/övriga familjen märkt någon förändring? 

Barnens syn på förälderns deltagande 

 Hur ser du på din förälders vardag nu? 

 Hur ser du på din förälders framtid? 

 Sjunde träffen träffades föräldrar och barn tillsammans hur upplevde du detta? Har det 

inneburit något särskilt för dig? 

 Hur tror du att din förälder upplevde den sjunde gången? 

 Har din förälder berättat mer om sin sjukdom efter den träffen? Har du frågat mer? 

 Har du oro för din förälder? 

 Avslutning 

  Har du något att tillägga som du tycker att jag glömt fråga om? 

  Tack! 

  Har du några frågor? 

  Hur var det? 

 Går det bra om jag återkommer om jag undrar över något? 


