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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: När någon lider av psykisk sjukdom bidrar detta till att deras livsvärld hamnar i 
obalans, vilket kan visas genom att sjukdomen yttrar symtom såsom förändringar i 
personlighet och beteende. Många av de som behandlas inom vården för sin psykiska 
sjukdom är föräldrar. På grund av sjukdomen kan rollen som förälder bli påverkad negativt då 
man inte har förmågan att upprätthålla det ansvar som krävs för att ta hand om en familj. 
Barnen kan då riskera att hamna i skymundan, vilket betyder att det blir ännu viktigare att 
omgivningen uppmärksammar situationer där man misstänker att ett barn far illa. 
Syfte: Ur ett livsvärldsperspektiv belysa människors upplevelser av att ha vuxit upp med en 
psykiskt sjuk förälder. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserats på fem biografier. Studiens resultat 
har bearbetats enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: Fem olika teman framträdde vid analysen av biografierna; Vikten av 
kommunikation, Känsla av utanförskap, Det betydelsefulla ansvarstagandet, Ovisshetens 
vardag och Relationen till föräldrarna. 
Slutsats: Vad som skildrats var att upplevelsen av att ha vuxit upp med en psykiskt sjuk 
förälder har inneburit ett liv i utsatthet, där både det fysiska och emotionella ansvaret inom 
familjen har fått upprätthållas av barnet självt. Något som även har påvisats är betydelsen av 
kommunikation, då den inom familjen, vänner, skolan och vården har varit bristande och 
skapat ett lidande hos barnet. På så vis förespråkar studiens resultat att anställda inom 
professioner som arbetar med barn, exempelvis allmänsjuksköterskor, kräver djupare kunskap 
gällande bemötande gentemot barn till psykiskt sjuka.  
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INLEDNING 
Studiens ämnesval framkom i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen inom 
psykiatrin på sjuksköterskeprogrammet, där intresset kring detta område väcktes. Situationer 
och livsöden som tidigare studerats bekräftades i praktiken. Detta startade reflektion som i sin 
tur gjorde att vi uppmärksammade saker som man inom vården kanske hade kunnat hantera 
annorlunda. Exempelvis att arbeta ur ett närståendeperspektiv där man fokuserar på en 
familjeanpassad omvårdnad, och ser till att alla delar tillgodoses för att skapa en helhet som 
gynnar både patienten och deras anhöriga. Att finna förståelse för upplevelser av att ha vuxit 
upp med en psykiskt sjuk förälder, samt hur man bemöter detta inom vården, kändes därför 
som ett tidsaktuellt och intressant ämne att studera.  

BAKGRUND 
När en person lider av psykisk sjukdom kan detta tillstånd präglas av störningar i upplevelser 
och beteenden, exempel på detta kan bland annat vara att denna person ej förmår att hantera 
omgivningen runtomkring. En vardag som för många någon gång innefattar stress, ångest och 
nedstämdhet, kan bli problematisk att hantera för en person med psykisk sjukdom. Social 
funktionsförmåga är bland annat något som kan hämmas och likaså personens sömnvanor. 
Störningar i dessa mönster kan ses som grundläggande symtom vid många olika psykiska 
sjukdomar, till exempel vid en depression (Syrén & Lützén, 2012). 

Vid diagnos som schizofreni kan svårare symtom som vanföreställningar och hallucinationer 
förekomma (Syrén & Lützén, 2012). Definitionen av psykisk sjukdom rymmer flera 
diagnoser, alla med skiftande symtom. Trots att diagnos och symtom kan skiljas beroende på 
situation och person finns det faktorer som alla har gemensamt, vilket kan innefatta att 
livsvärlden hamnar i obalans. När man inom sjukvården möter någon som lider av psykisk 
sjukdom kan det vara lätt att fokus hamnar på personen som är sjuk. Vad som då är viktigt att 
ha i åtanke är att denna människa kan ha närstående eller anhöriga som kan vara i behov av 
stöd och hjälp (Edberg & Wijk, 2009).  

Som förälder förväntas man prioritera barnens behov före sina egna. Man ska inge trygghet, 
visa empati och ge stöd åt barnet i dess uppväxt. En förälder ska vara en förebild där det bland 
annat handlar om att vara omsorgsfull och kunna sätta gränser (Syrén & Lützén, 2012). Men 
vad händer när det motsatta sker, då barnet istället får ta på sig rollen som förälder? Reupert, 
Goodyear och Maybery (2012) visar i sin studie att ett barn till en psykiskt sjuk förälder lätt 
anpassar sig för att undvika att jobbiga familjesituationer uppstår, bland annat i sammanhang 
där förälderns sjukdom yttrar sig negativt, exempelvis i form av vanföreställningar. Barnet 
kan på grund av detta bli hämmat i sin utveckling, då de håller sina känslor inom sig istället 
för att ge utlopp för dem. Att leva tillsammans med en förälder med psykisk sjukdom kan 
innebära att föräldern inte förmår att ta hand om sig själv, eller någon annan. Detta kan i sin 
tur leda till att barnet får ta på sig det fysiska och emotionella ansvaret, som i en funktionell 
familj vanligtvis ska upprätthållas av en vuxen (Pihkala, Sandlund & Cederström, 2011).  

Aldridge (2008) poängterar att barn i sammanhang som dessa kräver bekräftelse för vad de 
åstadkommer i sin familjesituation, för att de ska få styrka att kämpa vidare samt minska 
risken att de tar på sig skulden för sin förälders sjukdom. 
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Vad som också kan skapas ur dessa dysfunktionella familjeförhållanden är en upplevelse av 
utanförskap. Detta kan leda till att barnet isolerar sig från omgivningen, då svårigheter att 
känna tillit samt upprätthålla relationer till andra människor kan uppstå (Murphy, Peters, 
Jackson & Wilkes, 2010). I samband med detta kan även en anknytningsproblematik uppstå, 
när trygghet och tillit till föräldern inte skapats under uppväxten och behoven av 
känslomässig och fysisk kontakt ej blivit tillgodosedda. Enligt Friberg och Öhlén (2009) är en 
nära känslomässig kontakt mellan förälder och barn minst lika viktig för överlevnad som att 
få mat. Anknytningsprocessen utvecklas under hela uppväxten och anledningen till att denna 
process ska följas i rätt riktning är att ett känslomässigt samspel mellan barn och förälder 
skapas. Barnets upplevelse av trygghet från anknytningspersonerna, i detta fall föräldrarna, är 
en god förutsättning för att de sedan ska utvecklas till trygga och självständiga individer. 
Uppfylls inte dessa behov och anknytningsprocessen börjar svikta blir barnet tvunget att lära 
sig att klara sig själv, både genom att agera och hantera olika livssituationer. Detta kan, som 
tidigare nämnts, leda till att barnet i framtiden kan ha svårigheter att bygga nära relationer. En 
sådan uppväxt präglar upplevelse av osäkerhet som kan komma att påverka barnet genom 
hela livet (Syrén & Lützén, 2012).  
Arv och miljö påverkar hur vi som individer formas, de barn som växer upp med en psykiskt 
sjuk förälder löper på så vis större risk att själva drabbas av psykisk sjukdom någon gång 
under deras livstid. Exempelvis löper barn till deprimerade föräldrar 2-3 gånger större risk än 
andra barn att drabbas av psykisk sjukdom (Blume & Sigling, 2008). 

I situationer där barn till personer med psykisk sjukdom kommit i kontakt med vården eller 
personal inom annan stödjande profession, beskriver Trondsen (2012) att det har visat sig att 
dessa barn haft förtroendeproblematik, samt svårigheter att dela sina tankar och känslor med 
vårdgivarna de varit i kontakt med. Detta kan bero på att barnen fått en upplevelse av att dessa 
vårdgivare endast är där tillfälligt, för att sedan överlåta arbetet till någon annan 
sjukvårdspersonal. O´Brien, Brady, Anand och Gillies, (2011) beskriver istället genom 
personalens perspektiv hur de känner vemod inför att hantera ett barns frågor och funderingar 
kring den sjuke föräldern. De beskriver även en rädsla för att berätta sanningen om hur det 
egentligen ligger till, samt att kompetensen som krävs för att hålla en dialog med ett yngre 
barn gällande förälderns sjukdom också är något som saknas. På grund av rädslan att ej kunna 
tillgodose barnets behov valde man istället att ignorera situationer där barn var en del av 
bilden (ibid.). 

När en person med psykisk sjukdom behandlas inom vården, är det vanligt förekommande att 
deras barn hamnar i skymundan och att allt fokus läggs på den sjuke föräldern. Bristande 
delaktighet från vårdens sida gentemot barnen kan i grund och botten bero på en okunskap 
som råder inom detta område. Detta kan riskera att vårdgivare orsakar mer skada än nytta när 
det exempelvis kommer till bemötande av barn till en psykiskt sjuk förälder (Foster, 2010).  

Lagstiftningen  
Enligt 2 g § (2009:979) i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska barnens behov av 
information, råd och stöd till allra högsta grad tillgodoses om barnets förälder, eller någon 
annan vuxen som barnet bor tillsammans med, har en psykisk störning eller annan form av 
psykisk funktionsnedsättning (Sveriges Riksdag, 2012a).  
I socialtjänstlagen kapitel 14 § 1 beskrivs att yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården är 
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa, uppgifter som kan komma till att vara av stark betydelse för 
utredning av ett barns behov av stöd och skydd (ibid.). 
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Barnkonventionen 
Förenta Nationerna har skapat en konvention gällande barns rättigheter, som kallas 
barnkonventionen. Denna konvention innehåller bestämmelser beskrivet i 54 olika artiklar, 
om mänskliga rättigheter för barn. En av dessa artiklar, nr. 27, som tar upp ämnet 
levnadsstandard styrker att varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets 
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Det tas även upp att föräldrar 
eller andra vuxna som ansvarar för ett barn, har huvudförsvaret utefter de resurser de besitter, 
att försäkra att barnet lever enligt denna standard för att gynna dess utveckling (Hammarberg, 
2012). 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt, som bland annat innebär att se till den unika 
individen och dess behov för att främja hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Genomförande av 
individanpassad vård och omsorg som berör aktuell livssituation kräver att man utgår från ett 
livsvärldsperspektiv, där varje människas individuella erfarenheter och upplevelser sätts i 
fokus. Inom den hermeneutiska vetenskapsteorin tar den kvalitativa metoden plats, vilket 
betyder att det är den unika människans livsvärld man undersöker. Hermeneutikens 
ståndpunkt beskrivs genom att förstå, som i denna studie uttrycks genom att vilja förstå 
individers upplevda erfarenheter och individuella perspektiv (Nortvedt & Grimen, 2006). För 
att skildra människors upplevelser av att ha vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder kommer 
följande vårdvetenskapliga begrepp att beröras; livsvärld, lidande, delaktighet och levd kropp.  

Livsvärld 
Begreppet livsvärld är en viktig grund inom vårdvetenskapen. Begreppet skildrar den unika 
människans verklighet baserat på dennes erfarenheter och upplevelser. Livsvärlden är ständigt 
förnyelsebar och något som alltid finns med oss (Dahlberg & Segesten, 2010). I denna studie 
kommer vi att granska data utifrån olika livsvärldsperspektiv, där vi kommer att analysera 
människors upplevelser och erfarenheter av att ha vuxit upp med en förälder med psykisk 
sjukdom.  

Lidande 
Att uppleva och känna lidande är någonting som alla människor möter förr eller senare i livet. 
Inom vårdvetenskapen utgår man från tre olika former av begreppet lidande, nämligen livs-, 
sjukdoms- och vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Den form av lidande som kommer 
belysas i denna studie är livslidandet, vilket kan uppstå när hela livssituationen plötsligt 
förändras för en individ. Detta lidande berör på så vis hela individens livsvärld. I de fall där 
en förälder drabbas av psykisk sjukdom orsakar det med största sannolikhet att barnets hälsa 
hamnar i obalans och att det då skapas ett lidande (Friberg & Öhlén, 2009). 
 

Delaktighet 
Delaktighet kan vara en viktig aspekt när det kommer till att finna eventuella åtgärder till 
förbättrad situation och utveckling hos barn till förälder med psykisk sjukdom. Delaktighet i 
dessa sammanhang kan innefatta att få bekräftelse från omgivningen, bli informerad om 
faktorer som gäller en själv och sina nära och kära, att bli sedd och känna sig hörd. Att känna 
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delaktighet är viktigt för att kunna skapa en känsla av sammanhang, samt få möjlighet att ta 
ansvar för och påverka sin egen aktuella situation (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Levd kropp 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att vår kropp, med livsvärlden som grund, kan 
beskrivas som ett subjekt. Ett subjekt som har erfarenheter, är fyllt av minnen, upplevelser, 
tankar och känslor. En kropp som är ”levd”.  Om man ser på kroppen ur ett existentiellt 
perspektiv kan det bli svårt att skilja tankar och känslor åt, precis som det kan bli svårt att 
skilja det kroppsliga från det själsliga. Ur detta perspektiv beskrivs den mänskliga kroppen 
som en helhet, en helhet som innefattar delar som påverkar varandra. Den levda kroppen är 
individuell och speglar en människas fysiska och psykiska värld, ”varje förändring i den 
”levda” kroppen medför en förändring av tillgången till liv – på gott och ont” (Dahlberg & 
Segesten, 2010, s.134).  
 

PROBLEMFORMULERING 

Något som är vanligt förekommande i dagens samhälle, är att barn till en förälder med 
psykisk sjukdom hamnar i skymundan. Deras behov blir ej uppmärksammade, vilket har visat 
sig kan leda till ett liv i avskildhet. Ett barn märker av när något är fel eller faller utanför 
ramen för vad som anses vara normalt. Bristande kommunikation orsakat av bland annat 
undanhållande av information gällande förälderns sjukdom kan få barnet att själv skapa en 
bild av vad det hela handlar om, som kan vara missvisande eller felaktig. Ett barn kan ta på 
sig skulden och känna att förälderns tillstånd, och problematiken runtomkring, beror på barnet 
självt. Denna studie fokuserar på upplevelser av att ha vuxit upp med en förälder med psykisk 
sjukdom, där man bland annat vill lyfta fram eventuella åtgärder som kan underlätta ett barns 
aktuella situation och framtida utveckling. Exempel på dessa åtgärder kan vara förändringar i 
allmänsjuksköterskans roll som kan komma att förhindra att barn till psykiskt sjuka far illa. 
 

SYFTE 
Syftet med studien var att ur ett livsvärldsperspektiv belysa människors upplevelser av att ha 
vuxit upp tillsammans med en psykiskt sjuk förälder. 

 

METOD 
Då syftet med denna studie grundades på människors upplevelser valdes en kvalitativ metod, 
som presenterades i form av en litteraturstudie (Polit & Beck, 2011). 
 
 
 
Datainsamling och urvalsförfarande 
Studiens resultat baserades på fem litterära biografier. Dessa söktes i den nationella 
bibliotekskatalogen LIBRIS med hjälp av ämnesord som framställdes via sökning i den 
medicinska ordlistan MeSH. Vid framställningen av sökorden valdes de som visade sig vara 
mest relevanta för studiens syfte. Ord både på svenska och engelska användes för att utöka 
antalet träffar, exempelvis ”barn*”, ”parent*”, ”ohälsa*”, ”familj*” och ”Lz” (Bilaga 1). 
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Valet av biografier gjordes för att kunna få en studie med ett livsvärldsperspektiv i fokus, då 
likheter och skillnader utifrån olika människors livshistorier jämfördes. Att böckerna var av 
god kvalitet bedömdes utifrån att de var tidsaktuella, det vill säga att ämnet som berördes var 
något som var relevant även i nutid. Studien byggde på upplevelser av att ha vuxit upp med en 
psykiskt sjuk förälder, och ytterligare en kriterie för att säkra de valda biografiernas kvalitet 
var att dessa skulle relateras till syftet. Den sista punkten i kvalitetsbedömningen innefattade 
att biografiernas utgivningsår inte skulle ha överskridit ett visst årtal.  
 
Inklusionskriterierna för studien var att använda minst fem tidsaktuella biografier som ej 
skulle vara utgivna innan år 2000. De skulle även skildra en människas upplevelser av att ha 
vuxit upp med en förälder med psykisk sjukdom. Människorna som skildrat dessa upplevelser 
skulle vid framställningen av biografierna vara vuxna, det vill säga 18 år eller äldre, vilket 
betydde att de skulle återberätta historien om sin barndom. 
Exklusionskriterierna var bland annat att studien inte skulle inriktas gentemot en specifik 
diagnos. I vilket land biografierna utspelade sig var inte heller något som skulle ha betydelse 
för studiens upplägg och detsamma gällde även könsrollernas betydelse i sammanhanget. Man 
utgick från dessa kriterier eftersom det som skulle lyftas fram var en allmän bild av olika 
människors upplevelser av att ha vuxit upp tillsammans med en psykiskt sjuk förälder. 

Dataanalys 
De fem biografierna (Bilaga 2) som lästes var noga utvalda då de ansågs vara relevanta i 
förhållande till studiens syfte. För att få en känsla av helhet samt få en tydlig bild av vad 
litteraturen hade att förmedla så lästes dessa två gånger vardera. Därefter hölls en diskussion 
kring tankar och funderingar som uppstått för att sedan gemensamt analysera eventuella 
skillnader och likheter, enligt riktlinjer från Graneheims och Lundmans (2004) 
innehållsanalys. Detta arbetssätt valdes för att skapa en utbredd datainsamling med ett 
livsvärldsperspektiv i fokus, samt för att det var ett gynnsamt val av analys när en stor mängd 
text skulle bearbetas. Vid den gemensamma analysen kartlades resultatet genom att arbeta 
utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys som bestod av fyra steg; framtagning utav 
meningsbärande enheter, kondensering, kodning och utformning av teman (Bilaga 3). 
Manifest analys innebar att man såg de mest relevanta i texten, synliggjorde dessa delar för att 
sedan kunna utföra en analysering av den utvalda informationen.  
Det första steget i analysprocessen innebar att framställa meningsbärande enheter ur 
materialet. En meningsbärande enhet kunde presenteras som en del av texten som säger något 
om textinnehållet relaterat till studiens syfte. Denna enhet förkortades sedan genom 
kondensering, vilket innebar att den meningsbärande enheten kortades ner samtidigt som 
materialets kärna kvarstod. Därefter utfördes själva kodningen som innebar att man namngav 
de utvalda meningsbärande enheterna, för att förtydliga textinnehållet ytterligare. Slutligen 
skapades teman som återspeglade materialets mest väsentliga information i form utav olika 
rubriker (ibid.). De teman som framställdes i resultatet var; Vikten av kommunikation, Känsla 
av utanförskap, Det betydelsefulla ansvarstagandet, Ovisshetens vardag samt Relationen till 
föräldrarna.    

Forskningsetiska aspekter 
Studien baserades på biografier som beskrev människors unika upplevelser och historier 
utifrån ett livsvärldsperspektiv. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det viktigt att man som 
författare är värderingsfri vid datainsamling för att förhindra förvanskning av information. 
Denna studie har utgått ifrån Helsingforsdeklarationens (2008) kriterier som innefattar 
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samtycke, konfidentialitet, nyttjandekrav samt skydd av identitet vid utförande av olika 
studier. Huvudkälla för denna aktuella studie var biografier, där författarna till dessa verk 
lämnat sitt arbete tillgängligt att beskådas av allmänheten. Därför var det viktigt att den valda 
litteraturen till studien tolkades så sanningsenligt som möjligt.  

Författarnas förförståelse 
I denna studie har författarna valt att gå in med ett öppet sinne, för att vederhäftigt kunna 
skildra olika människors upplevelser av att ha vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder utifrån 
de biografier som analyserats. Vilket innefattade både positiva och negativa erfarenheter. 
Denna inställning kändes särskilt viktig för att få fram ett så sanningsenligt resultat som 
möjligt. Under den verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammades brister gällande 
bemötande och omhändertagande gentemot barn till psykiskt sjuka. Men trots detta försökte 
författarna inta en neutral ställning genom att ej låta tidigare erfarenheter påverka studiens 
resultat (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 

RESULTAT 

Vikten av kommunikation 
Innebörden av en fungerande kommunikation uppmärksammades i samtliga biografier, där 
det påvisats att brist på exempelvis information var en anledning till att barnen kunde känna 
lidande under sin uppväxt. Vad som framkom var, bland annat, att vårdpersonal hade kunnat 
handla annorlunda i sin yrkesprofession genom att se kommunikation som en process för att 
överföra information från en punkt till en annan. En tvåvägsprocess där det skulle ske ett 
utbyte av tankar, åsikter eller information som bekräftade patientens och dess anhörigas 
livsvärldar. Områden som beskrevs där kommunikationens betydelse var i fokus var 
framförallt familjen, skolan, vänner samt vården och dess vårdgivare (Holman, 2005., 
Gregory, 2004., Pelzer, 2002., Cooper, 2008., Gustafsson, 2006).  

 
Bristande kommunikation inom familjen visades genom att man undvek att tala om förälderns 
avvikande beteende i samband med deras sjukdom. Istället levde man i förnekelse och barnen 
i familjen fick anpassa sig för att inte riskera att göra någonting som föräldrarna skulle tycka 
var fel, vilket kunde komma att påverka barnets livsvärld till det negativa. 
Att leva i förnekelse och inte få reda på vad som försiggår runtomkring var något som alla 
biografierna hade gemensamt. På grund av otillräcklig kommunikation inom familjen 
skapades ett livslidande hos barnet, där anledningen till detta uttrycktes vara att barn och 
förälder inte förde en dialog kring psykisk sjukdom (Holman, 2005., Gregory, 2004., Pelzer, 
2002., Cooper, 2008., Gustafsson, 2006). 
 
                         ”’Vill du inte att jag ska skjuta mig?’ Hon drar ut den ur munnen. ’Ni ungar vill väl att 

jag ska ta livet av mig?’ // ’Jag menar, ni ungar avskyr mig. Jag är en sån satkärring, en 
tjatmoster som pappa säger och ni hatar mig, det är vad han säger.’ // Jag gråter för 
hennes skull, säger nej, vi hatar dig inte, nej, mamma, vi tycker om dig och vi vill inte att 
du ska skjuta dig för då har vi ingen mamma. Hon släpper revolvern i knät och hakan 
faller ner mot bröstet, // Hon reser sig – ’Nu ska du somna, vännen’ – och lämnar mig på 
sängkanten med ett laddat vapen under täcket och ett ansikte lika märkt av livet som 
hennes eget” (Gregory, 2004, s. 95-96).  
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En konsekvens av att man inte pratade om den sjuke förälderns situation inom familjen 
resulterade i att barnen kunde känna skam inför att prata med någon utomstående om det 
också. Då de insåg att deras liv var annorlunda i jämförelse med andras och de kände rädsla 
inför hur människor skulle reagera om de fick veta sanningen. Det skildras också att en 
bristande kommunikation även uppstod mellan barnet, deras vänner och skolpersonal 
(Gregory, 2004., Cooper, 2008., Gustafsson, 2006).  
 
I vissa fall beskrevs däremot skolan som en omtumlande vändpunkt, där de för första gången 
upplevde någon form av bekräftelse. 
Ett revolutionerande ögonblick beskrevs när Virginia Holmans (2005) lärarinna på eget bevåg 
berättade för klasskamraterna att Virginia bodde på ett fosterhem. I denna stund kände hon 
bekräftelse, och hennes klasskamrater fick svar på många frågor och förutfattade meningar de 
haft gällande hennes situation.  
Skolan benämndes av ett barn som sitt livs stora räddning, då det först var där han och hans 
behov av hjälp uppmärksammades. Efter regelbunden kontakt med både lärare, rektor och 
skolsköterska såg de slutligen ett mönster gällande pojkens utsatthet, som gjorde att de insåg 
att han behövde omedelbar hjälp (Pelzer, 2002).  
När vården skildrades framkom det olika händelser som talade för hur betydande det kan vara 
med en god kommunikation, för att skapa en helhetsomfattande omvårdnad som innefattar 
delaktighet och samspel mellan alla de inblandade.  
 
I en av biografierna (Gregory, 2004) byggde historien på moderns sjukdom som innefattade 
att hon självmant uppfunnit symtom hos sin dotter, som hon senare sökt vård för. Vårdgivarna 
de mötte tog moderns ord till sig och behandlade dottern för sjukdomar hon egentligen inte 
hade. Sjukvården hade inte uppmärksammat moderns ohälsosamma tillstånd och beteende. 
Vad man heller inte tog hänsyn till var den lilla flickans unika livsvärld och situation.  
Det som också beskrevs var att barnen på egen hand skapade sig en uppfattning om vad det 
var som gjorde att mamma eller pappa betedde sig annorlunda. Detta hade kunnat resultera i 
att barnet tog på sig skulden för händelser och/eller situationer de ej själva förorsakat 
(Holman, 2005., Pelzer, 2002., Cooper, 2008., Gustafsson, 2006).  

Känsla av utanförskap  
Vad som tydligt framkom var en känsla av utanförskap, i förhållande till andra människor och 
samhället i det stora hela. Grunden till detta utanförskap byggde på upplevelsen av att vara 
annorlunda och ej känna delaktighet. Alla barn hade levt ett liv som på olika vis fallit utanför 
normen, där samtliga uppgett att de haft svårt att känna samhörighet till sin omgivning 
(Holman, 2005., Gregory, 2004., Pelzer, 2002., Cooper, 2008., Gustafsson, 2009).  
 
Ett begrepp som belyste delar av dessa berättelser var stigmatisering. Det vill säga, ett 
nedvärderande utpekande som påvisade ett förakt mot grupper eller individer som avvek från 
den särskilda samhällsnormen (Gustafsson, 2006). Stigmatiseringen i sig orsakade känslor av 
utanförskap, vilket kunde resultera i att denna brist på delaktighet skapade ett livslidande hos 
barnen. På grund av detta har barnens livsvärldar blivit påverkade till det negativa, och vad 
barnen hade gemensamt var att de ifrågasatte vad de själva gjort för att förtjäna detta. Det 
kunde på så vis hända att de tog på sig skulden för sin förälders sjukdom. Vad som också 
beskrevs var att bemötandet de fått från omgivningen istället gjorde att de isolerade sig från 
omvärlden, då de kände att den enda de kan lita på var sig själv och sin egen person (Holman, 
2005., Gregory, 2004., Pelzer, 2002., Cooper, 2008., Gustafsson, 2006).  
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                         ”Eftersom jag inte längre räknades till familjen fick jag inte lov att åka till skolan i 
familjens herrgårdsvagn. Hon tvingade mig att springa till skolan. Hon visste att jag inte 
skulle hinna i tid för att kunna stjäla någon mat från mina klasskamrater. I skolan var jag 
fullständigt utstött. Inget annat barn ville ha med mig att göra” (Pelzer, 2002, s. 47). 

Det betydelsefulla ansvarstagandet 
Att bli tvungen att ta extra ansvar i hushållet redan i tidig ålder var någonting som 
återberättades ett flertal gånger. Främst beskrevs olika arbetsuppgifter i hemmet som 
egentligen bör ha utförts av någon förälder. Men att de som barn, på grund av särskilda 
familjeförhållanden, känt sig mer eller mindre tvungna att uträtta dessa sysslor själva för att få 
ett sånär fungerande leverne (Holman, 2005., Gregory, 2004., Pelzer, 2002., Cooper, 2008., 
Gustafsson, 2009).  
 

”Hela rummet var fyllt av kattbajs och kattkissfläckar. Jag hämtade en hink med vatten 
och diskborsten, sedan sopade jag och låg på alla fyra med en kniv och försökte skrapa 
bort fastfrätt bajs och uppspydda hårbollar. Jag fick andas med munnen för att inte 
kräkas. Jag tänkte att om det bara blev riktigt rent så skulle katten börja gå i sin låda. När 
jag var klar med en del av rummet släpade jag undan sofforna för att kunna torka av 
golven där de stått, men jag blev alldeles gråtfärdig av det jag fick se där. Ännu mer bajs 
och hårbollar” (Gustafsson, 2006, s. 134). 

 
I vissa av biografierna beskrev författarna att det även, utöver ansvar för hushållsarbete, 
handlat om att kunna försörja sig och sina syskon på egen hand. På grund av situationer då 
den sjuka föräldern inte förmått att ta hand om sig själv eller sina barn, har det till exempel 
förekommit att familjen haft sämre ekonomi eller att föräldrarna helt enkelt prioriterat att 
lägga pengarna på annat än sina barn och deras behov.   
 

”Och några ögonblick senare kom han springande ut från affären med ett paket kakor. 
Det var alltid lättast att stjäla dem eftersom de låg närmast dörren. Jag hoppade ner från 
fotoautomaten, ner på muren och fortsatte runt hörnet till ett lägenhetskomplex i 
närheten, där vi åt kakorna i en stinkande trappuppgång. Affärsinnehavaren jagade alltid 
David, men de fick aldrig tag på honom. Han stal inte för att han ville. Han var tvungen 
att stjäla för att hålla sig själv – och mig – vid liv” (Cooper, 2008, s. 27). 

 
Det påvisades även att barnen försökt hålla samman relationen i familjen genom att ta sig an 
ett ansvar som handlade om att försöka tillgodose de övriga familjemedlemmarnas 
emotionella behov. Detta visade sig kunna innebära en omtumlande påverkan för barnets 
levda kropp. Något som kunde vara orsak till att barnet hämmades personlighetsmässigt 
genom att till exempel låsa in sig på sitt rum när de kände att mamma eller pappa förändrades 
i humöret, allt för att undvika att nya konflikter skulle kunna uppstå (Holman, 2005., Gregory, 
2004., Cooper, 2008., Gustafsson, 2006).  
 

Ovisshetens vardag 
Att vakna upp varje dag och känna en känsla av oro på grund av att inte veta vad som ska 
hända härnäst beskrevs som vanligt förekommande.  
Denna upplevelse av oro uppstod bland annat på grund av att inte veta hur förälderns sjukdom 
skulle komma att yttra sig. Även rädslan av att inte veta om man skulle få mat i magen eller 
om man överhuvudtaget skulle klara av dagen beskrevs också (Holman, 2005., Gregory, 
2004., Pelzer, 2002., Cooper, 2008., Gustafsson, 2006).  
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I flera fall framkom det att den sjuka föräldern inte fick någon specifik diagnos förrän flera år 
efter sjukdomens debut. Dessa år skildrades som en uppväxt i ovisshet, bland annat 
innefattande frågor kring förälderns sjukdom. Men trots avsaknad av information gällande 
förälderns tillstånd, hade barnen hela tiden förstått att det varit något som varit fel (ibid.).  
Ovissheten kring förälderns hälsa skapade även rädsla inför att själva drabbas av en psykisk 
sjukdom och därmed gå samma öde till mötes som sin sjuke förälder. 
 

”Schizofrenin ligger i mitt blod. Det har blivit min tur, så är det bara. Jag börjar gråta. Jag 
sliter mitt hår tills skalpen svider. I ett idiotiskt försök att stänga ute rösterna slår jag 
händerna för öronen. Så snart mina snyftningar dämpas inser jag att rösterna försvunnit. 
Jag tar bort händerna från öronen: ingenting! Jag tar bort händerna: ett nytt ljud, som 
pappersprassel. Ett ljud till, ett plötsligt knastrande av statisk elektricitet. Lampan på 
radion lyser och den är inställd på något slags spökversion av den klassiska kanal jag 
brukar lyssna på. Det är radion” (Holman, 2005, s. 50). 

Relationen till föräldrarna  
Trots en uppväxt beskriven som en känslomässig berg- och dalbana där förälderns sjukdom 
var det som vanligtvis förorsakade lidande, kunde man inte förneka kärleken till sin förälder.  
Förklaringen till detta var hoppet och drömmen om en trygg, stabil och fridfull 
familjesituation, innefattande en god relation familjemedlemmarna sinsemellan (Holman, 
2005., Gregory, 2004., Pelzer, 2002., Cooper, 2008., Gustafsson, 2006).  
 
                         ”Mina ögon svider av gråt, och känslosamheten överrumplar mig. Jag vill fly därifrån. 

Jag vill slå armarna om mammas hals och bli buren till sängen. Kanske jag vill känna mig 
trygg igen, men jag vet att jag aldrig mer kommer att göra det” (Holman, 2005, s. 114). 

 
                     Trots att relationen mellan barn och föräldrar tidvis var instabil, hade somliga 
ett behov av att skydda den psykiskt sjuka föräldern ifrån omgivningens förutfattade 
meningar och fördomar (Holman, 2005., Gregory, 2004., Cooper, 2008., Gustafsson, 2006).  
Vad som skiljer sig var däremot känslorna inför den friska föräldern. I en del av biografierna 
var barnen tvungna att stå på egna ben utan någon given trygghet, men det finns även fall där 
motsatsen skildrades.  
 
                         ”Pappa svänger in till vägkanten och stannar bilen. Jag kastar mig mot hans bröst och 

snyftar vilt. När jag var liten och blev upprörd kunde jag inte få min kropp att sluta gråta 
ens när jag inte ville gråta länge. Då kom pappa alltid upp med ett glas vatten och fick 
mig att svälja små klunkar tills jag kunde andas igen. Ibland gick det inte att sluta snyfta 
och då klapprade tänderna så våldsamt mot kanten på glaset att jag trodde det skulle gå 
sönder. // Han bara kramar mig och klappar mig på ryggen.” (Holman, 2005, s. 121). 

 
Att gå från att känna kärlek och delaktighet till att uppleva känslor av hat inför den friska 
föräldern beskrevs i en av biografierna. Där påvisades tydligt skillnaden av den psykiskt sjuka 
förälderns utagerande och den friska förälderns val att iaktta misären utan att agera (Pelzer, 
2002., Gregory, 2004). 
 

”Från djupet av min själ hade jag trott att han skulle lyfta upp mig i sina armar och ta mig 
därifrån. Jag hade t.o.m. föreställt mig att han skulle slita av sig skjortan för att blotta sitt 
sanna jag innan han flög bort genom luften som Stålmannen. // All min respekt för pappa 
var borta. Frälsaren som jag hade fantiserat om så länge var en bluff. Jag kände mer ilska 
mot honom än mot Henne. Jag önskade att jag kunde flyga bort, men den dunkande 
smärtan återförde mig till verkligheten” (Pelzer, 2002, s. 71). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med kvalitativ ansats, som 
utgick från fem litterära biografier.  
Då syftet var att skildra upplevelser stod valet mellan den valda analysmetoden och en 
intervjustudie. Intervjustudien kändes aktuell då studien skulle komma att handla om 
människors tankar och upplevelser. Det skulle även kunna bli svårt att finna informanter 
utanför vårdsammanhang som är villiga att dela hela sin historia (Helsingforsdeklarationen, 
2008). 
Detta hade i sin tur kunnat leda till att resultatet inte hade blivit lika brett då det fanns en risk 
att betydande information hade kunnat utebli. Ännu en metod som diskuterades var en 
litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Dock ansågs detta tillvägagångssätt göra 
informationen mindre tillförlitlig på grund av att den redan genomgått en tolkningsprocess 
som hade kunnat innebära att värdefull information inför denna specifika studie gått förlorad, 
bland annat på grund av författares förförståelse (Polit & Beck, 2011). 
Under studiens gång konstaterades därför att valet att utgå ifrån biografier var det som skulle 
gynna studien mest, då man fått ta del av fem olika individers fulla livsöden och historier. 
Biografierna som valdes granskades utifrån tre kriterier; ämnesområde, utgivningsår samt hur 
aktuellt ämnet är i tiden.  
 
Majoriteten av böckerna har släppts inom de senaste nio åren, det fanns dock en bok som var 
skriven år 2002, vilket kunde anses vara något gammalt i förhållande till resterande litteratur. 
Anledningen till att denna valdes var att den hade lästs av båda författare innan denna studie 
utfördes. Innehållet och bokens goda kvalitet var känd sedan tidigare och ansågs på grund av 
detta vara användbar för denna studie.  
 
En annan aspekt som uppmärksammades efter att samtliga biografier blivit lästa var att det 
var modern, i all litteratur, som visade sig vara den psykiskt sjuka föräldern. Detta var dock 
inget som förändrade studiens resultat, då det inte fokuserats på att analysera könsskillnader. 
Kanske hade upplevelserna som beskrevs i biografierna skildrats annorlunda om det istället 
var fadern som led av psykisk sjukdom. Friberg och Öhlén (2009) beskriver att barn, under 
sina första levnadsår, vanligtvis utvecklar ett starkare band till modern i jämförelse med 
fadern. I dessa biografier skildras, som tidigare nämnts, modern som den psykiskt sjuka.  I 
kombination med att biografierna utspelade sig på 70- och 80-tal samtidigt som det vanligtvis 
var fäderna som arbetade för att försörja familjen, kunde detta bidra till att barnets behov 
hamnade i skymundan. Faderns frånvaro och moderns sjukdom kunde också komma att skapa 
ett livslidande hos dessa barn. En orsak till detta lidande kunde bland annat vara att 
anknytningsprocessen under deras uppväxt varit bristande samt att känslor av otrygghet och 
ovisshet präglat vardagen. 
 
Böckerna lästes av båda författarna två gånger. Första gången utfördes läsningen grundligt för 
att få en bra omfattande syn gällande innehållet, andra gången mer översiktligt då man 
fokuserade på att plocka ut meningsbärande enheter som kunde vara till grund för studiens 
resultat. Dessa meningsbärande enheter dokumenterades och jämfördes sedan genom en 
diskussion, gällande likheter och skillnader. Detta gjordes som en säkerhetsåtgärd, för att se 
om böckernas innehåll tolkats någorlunda lika, för att sedan kunna analysera samt presentera 
ett sanningsenligt och tillförlitligt resultat. Efter att Graneheims och Lundmans 
innehållsanalys (2004) genomförts, skapades olika teman som skulle komma att presenteras i 

10 



 

resultatet. Denna form av upplägg valdes bland annat för att läsaren skulle få en mer konkret 
bild gällande de viktiga punkterna ur den information som framställts genom analys av 
biografierna (Sohlberg P & Sohlberg B-M, 2008) . 

Resultatdiskussion 
De upplevelser som framställdes i resultatet skildrades genom följande kategorier; Vikten av 
kommunikation, känsla av utanförskap, det betydelsefulla ansvarstagandet, ovisshetens 
vardag samt relationen till föräldrarna. 
 
Vad som framkom var bland annat vikten av kommunikation mellan barn och personer i deras 
omgivning, innefattande skola, familj, vänner och vård. När det kom till bristen av 
kommunikation inom familjen visade sig framförallt betydelsen av kommunikationen kring 
förälderns tillstånd, då barnet blivit lämnat utan vidare information eller djupare förståelse 
kring vad som sker eller hade skett. I sin tur visade sig detta leda till en utsatthet hos barnet, i 
form av bristande delaktighet, som skapat ett livslidande innefattande oro, ovisshet och 
utanförskap. I somliga fall medförde bristen på kommunikation till att barnen själva skapade 
sig en uppfattning om det som var annorlunda och även tagit på sig skulden för förälderns 
avvikande beteende. I vissa fall berodde även barnens oro på rädsla inför att själva drabbas av 
psykisk sjukdom. Detta grundade sig antagligen i deras medvetenhet kring att riskfaktorerna 
för att insjukna själva kunde öka då man hade en förälder som var sjuk. Hade de haft någon 
att anförtro sig till, hade de kunnat dela dessa upplevelser med någon som kunnat bekräfta 
deras rädsla och oro samt inge stöd och ge information gällande frågor om deras livssituation.  
  
Fjone Haug, Ytterhus och Almvik (2009) poängterar att upplevelse av utanförskap och att 
vara annorlunda är extra stark hos barn som inte fått bekräftat att föräldern har en diagnos.   
De presenterar även en bearbetningsprocess som innefattar barnens förståelse och acceptans 
för förälderns sjukdom. Denna process inleds med att barnet tar förälderns beteende för givet 
och jämför det inte med någon utomstående, då de inte vet bättre. Detta yttrar sig sedan i att 
barnet börjar fundera på vad som händer och om deras situation är annorlunda i jämförelse 
med andra familjers. I sin tur leder detta till att de börjar jämföra sig med kamrater samt 
iscensätter reflektion gällande ämnet och om det är något de kan dela med andra eller inte. 
Det slutgiltiga steget i denna process beskriver att barnen är kapabla att ta situationen till sig 
och dela den verbalt, genom att jämföra skillnader och avvikelser med utomstående.  
 
På grund av upplevelse och känslor av skam och utanförskap kan det vara svårt att nå ut till 
dessa barn och ungdomar. Varje barn har sin egen livsvärld med unika behov som ska 
tillfredställas, därför bör det vara ett alternativ att det finns olika typer av bearbetningsformer 
som gynnar så många olika personligheter som möjligt. Då sociala medier är något många tar 
del av dagligen så anser Drost, Cuijpers och Schippers (2010) att man kan utnyttja denna form 
av forum för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Deras studie baseras på idén om en 
webbsida för ungdomar som lever med en psykiskt sjuk förälder. Där kan dessa personer 
känna delaktighet genom att vända sig till likasinnade som finner sig i samma situation som 
de själva, samt ha möjligheten att kunna kontakta vuxna som inger stöd och råd i vardagen. 
 
Utifrån biografierna sågs ett tydligt mönster av att man tog olika strategier till sig för att 
kunna hantera tillvaron, då dess livsvärld präglats av utsatthet på grund av förälderns 
sjukdom. 
Vissa av dessa strategier kan beskrivas som omedvetna handlingar medan andra kan vara 
medvetna val för att kunna fly verkligheten och försöka främja sin livsvärld. Det kan då bland 
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annat handla om att barnet söker kontakt med andra som sitter i samma situation, för att känna 
sig delaktig och skapa en samhörighet med omgivningen runtomkring. En annan strategi som 
uppmärksammades var när barnet väljer att leva i form av förnekelse för att ignorera att deras 
familjesituation är annorlunda i jämförelse med andras, något som kan komma att skapa ett 
livslidande. I några biografier visades detta genom att exempelvis undvika att vistas i 
hemmet. Detta kan vara en anledning till att de i större sociala sammanhang, exempelvis i 
skolan, tar på sig en passiv roll för att känna sig normala och inte sticka ut ur mängden. Att då 
ägna sig åt aktiviteter såsom lyssna på musik, skriva låttexter och dagbok kan för många barn 
vara en slags räddning som gjort att de för en stund kommit på andra tankar. Fjone Haug et al. 
(2009) visar också att isolering är en vanligare form av åtgärd barn tar till för att försöka 
minska sitt lidande, då de till exempel drar sig undan och gör sig osynliga för att undvika 
konflikter och triggning utav förälderns sjukdomsbeteende. 
Isoleringen eller att barnet hämmas behöver inte endast bero på att de skäms över sina 
föräldrar och deras sjukdom, utan det kan även grunda sig i barnets egen kamp mot 
stigmatiseringen gällande psykisk sjukdom i stort. Det kan vara så att barnet är rädd för att bli 
förknippad med förälderns tillstånd samt samhällets förutfattade meningar och bilder av vad 
det innebär att vara psykiskt sjuk. En självklarhet bör vara att ansvaret flyttas från dessa 
utsatta barn till institutioner som skola och vård. Ett ansvar som bland annat handlar om att 
växa upp för tidigt och behöva leva med ständig rädsla och oro, samt känna ansvar över att 
upprätthålla en stabil familjesituation, både på praktisk samt emotionell nivå (Wihstutz, 
2011). För vad resultatet visar får barnen bära ett större ansvar än vad som är rimligt, vilket 
gör att dessa barns livsvärldar påverkas till det negativa och att den levda kroppen hamnar i 
obalans. Denna stigmatisering från samhället gällande psykisk sjukdom kan orsaka att fler 
barn väljer att leva i ovisshet och väljer bort att söka vård, och på så vis går miste om den 
hjälp som finns att få (Drost et al., 2010). 
 
En annan intressant aspekt är bemötandet barnen fått uppleva när de kommit i kontakt med 
vården. Resultatet visar att de ej blivit sedda och att mer fokus borde ha hamnat på dem och 
deras behov och inte endast på föräldern och dennes sjukdom. Houlihan, Sharek och Higgins 
(2012) presenterar sjuksköterskor som berättat att kommunikation med ungdomar eller yngre 
vuxna om psykisk sjukdom är betydligt lättare att hantera än att möta yngre barn inom detta 
område. Förklaringen till detta säger de bland annat beror på att de saknar tillräcklig kunskap 
om relationer mellan barn och föräldrar, samt rädslan inför att begå misstag som kan förvärra 
barnens upplevelser ytterligare. Åtgärder som hade kunnat övervägas är exempelvis 
åldersrelaterat utbildningsmaterial som ska finnas tillgängligt på olika vårdplatser, till 
exempel böcker och filmer som belyser psykisk sjukdom. Man hade även kunnat 
schemalägga någon form av familjemöte och skapa stödgrupper för både barn och föräldrar 
på plats, detta för ökad delaktighet mellan vuxna och barn. Ett annat förslag som skulle kunna 
göra skillnad är att programmen där dokumentation förs skulle utvecklas för att inkludera 
specifika frågor relaterat till barn och föräldraskap, allt för att uppmärksamma ett område som 
idag inte prioriteras tillräckligt.  
Hälso- och sjukvårdslagen gjorde nämligen ett tillägg år 2010 som särskilt berör 
personal inom sjukvården att beakta behovet av stöd, råd och information till barn vars 
föräldrar är psykiskt sjuka (Gustafsson, 2012). 
 
I resultatet framkom att relationen mellan barn och förälder hamnar i obalans, då en förälder 
lider av psykisk sjukdom. Det man kunnat se är att barnet och dess behov blir åsidosatt och att 
en dysfunktionell familjesituation skapas. I samband med detta kan en 
anknytningsproblematik uppstå. Redan från födseln och genom hela uppväxten kräver barnet 
närhet, emotionell och fysisk bekräftelse (Bowlby, 2010). Detta i sin tur kan bidra till att 
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barnet får växa upp och bli en självständig individ. Bekräftelsen inger trygghet som gynnar 
barnets utveckling inför alla stadier i livet, framförallt när det handlar om att bygga upp en 
självkänsla som är till fördel för barnets framtid och levda kropp. Exempel på faktorer i 
framtiden som gynnas är relationer till andra människor, förmågan att ta beslut och handla 
enligt dessa. Det kan även handla om att kunna hantera både positiva och negativa händelser i 
livet, såsom kriser och konflikter med mera (Syrén & Lützén, 2012).  
I de fall där en förälder är psykiskt sjuk kan det leda till att anknytningsprocessen hämmas. I 
biografierna skildras detta genom att de frånvarande föräldragestalterna inte uppfyllde 
barnens behov av trygghet, kärlek och närhet. Detta i sin tur ledde till att barnen inte hade 
någon att anförtro sig till, så de istället höll sig undan och isolerade sig från omgivningen 
vilket resulterade i att livslidande uppstod. 
 
Detta kunde komma att skapa en ond cirkel som för att kunna brytas kräver hjälp utifrån. Idag 
kan man ta till professionell hjälp genom olika sorters av familjeinterventioner som fokuserar 
på att förändra utsatta familjesituationer till det bättre. En särskild interventionsmetod är 
Beardslees, en preventiv metod som går ut på att minska barns risk till att själva utveckla 
psykisk sjukdom samt att stärka föräldraskapet. Denna intervention avancerar inom resiliens, 
det vill säga barns förmåga att hantera en svår uppväxt. Den ökar även barns förståelse för 
förälderns sjukdom samt utvecklar öppenheten gentemot sjukdomen inom familjen. Man vill 
även förbättra föräldrars medvetenhet om andra faktorer som gynnar barnet i form av 
skolgång, vänskapsrelationer och andra aktiviteter som främjar ett barns livsvärld 
(Gustafsson, 2012). 
 
”Family Talk Intervention” är en annan slags intervention som kan användas i liknande 
situationer, där Solantaus, Paavonen, Toikka och Punamäkis metod (2010) beskriver att man 
undersöker effektiviteten av en familjespecificerad sådan. Till skillnad från Beardslees metod 
fokuserar denna istället på att hjälpa familjer att komma närmare varandra och skapa en 
relation där alla känner delaktighet. Oavsett position inom vården kan man utifrån dessa 
interventionsstudier dra en slutsats om vikten av en väl fungerande kommunikation, som 
innefattar dialog, att man ser till den unika individen, vågar ställa frågor samt är öppen inför 
både uttalade och outtalade faktorer. 
 
Resultatet i denna studie har påvisat vikten av allmänsjuksköterskans roll i olika 
sammanhang. Något som hade kunnat förändras till det bättre var till exempel om 
sjuksköterskorna haft en mer reflekterande hållning i sin yrkesprofession. Händelser och 
upplevelser som beskrevs i biografierna hade kanske kunnat förhindras om det funnits 
tillräcklig kunskap om ämnet inom till exempel vården. Då myndigheter och institutioner ska 
sätta barnets bästa i första hand vid åtgärder och beslut som berör barnet (Sveriges Riksdag, 
2012b). För trots allt är det lagstiftat att man som sjuksköterska har skyldighet att anmäla vid 
minsta lilla misstanke om att ett barn far illa.  

Slutsats 
Efter att studiens resultat färdigställts kunde författarna konstatera att de fått en mer 
djupgående kunskap om vad det innebär att växa upp tillsammans med en psykiskt sjuk 
förälder. Det som presenterades i resultatet var bland annat vikten av kommunikation inom 
familjen, skolan och andra områden som kunde komma att beröra barnets livssituation. Att 
livsvärlden ofta präglades av känslor som utsatthet, skam och oro inför framtiden var något 
som tydligt framkom. Utifrån detta har författarna kommit till insikt om vad man bör göra 
annorlunda för att uppmärksamma barn till personer med psykisk sjukdom. Exempel på 
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åtgärder kan bland annat vara att öka allmänsjuksköterskors kompetens om barns kognitiva 
behov och utveckling. Med detta menas bland annat att kunskap om bemötande gentemot 
barn bör fördjupas ytterliggare, för att barnet ska få en ärlig chans att känna trygghet och 
förtroende. Ännu ett alternativ är att vården skulle utgå från ett tydligt systemteoretiskt 
perspektiv, där en familjefokuserad omvårdnad står i fokus. Ett arbete utifrån detta perspektiv 
hade kunnat göra barn till psykiskt sjuka mer delaktiga i sin livssituation och på så vis 
förhindra att de hamnar i skymundan.  
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Bilaga 1. Biografisökning 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Datum Sökord Träffar Utvalda 
LIBRIS  Psykiskt sjuk* 1107  
  Patienter* 147  
  Familjeförhållanden* 2 1 
LIBRIS 2013-03-11 Barn* 250130  
  Misshandel* 633  
  Lz 31 2 
LIBRIS 2013-04-10 Barn* 252125  
  Parent* 2849  
  Psykisk* 191  
  Sjukdom* 30 1 
LIBRIS 2013-03-11 Child* 71751  
  Abuse* 2526  
  Sexual* 1126  
  Lz 44 1 

 



 

 
 
Bilaga 2. Litteratursammanfattning 
 

Stulen barndom - Virginia Holman 
Detta är en berättelse som beskriver hur det var att växa upp med en schizofren mamma. När 
Virginias och Emmas mamma Molly börjar höra röster och tro sig vara värvad av en hemlig 
armé förklaras hennes beteende som symtom som en livskris, och man tror att hon behöver 
lite andrum för att ”finna sig själv”. Men Mollys sjukdom tar allvarligare uttryck, med inslag 
av extrem paranoia och våldsamma vredesutbrott – en verklighet som Virginia och hennes 
syster måste lära sig hantera. Trots att Molly är en fara för både sig själv och döttrarna tar det 
många år innan hon blir inlagd på mentalsjukhus och får en diagnos. 
 
Pojken som kallades ”Det”- Dave Pelzer 
Dave Pelzers barndomsskildring berättar om hur han som barn blev utsatt för misshandel av 
sin psykiskt sjuka moder. Vid 4 årsåldern började hans moder successivt att straffa honom på 
olika vis, något som snart skulle komma att utvecklas till en uppväxt där tortyr blev till en 
vardag för Dave. Under flera års tid levde han i denna misär som hans moder förorsakat, 
samtidigt som övriga familjemedlemmar stod bredvid och såg på. I denna biografi berättar 
Pelzer om den dagliga kampen för överlevnad och hur optimisten inom honom hjälpte honom 
att orka.  
 
Mamma sa att jag var sjuk - Julie Gregory  
Redan i tidiga barndomsåren kom Julie Gregory att komma i regelbunden kontakt med 
vården. Under hela sin uppväxt genomgick hon ständiga undersökningar med röntgen, diverse 
provtagningar, operationer och gavs tunga mediciner. Allt detta skedde i en kamp mot den 
sjukdom som egentligen enbart existerade i moderns fantasi. 
I biografin ”Mamma sa att jag var sjuk” skildras det som fått benämningen ”Münchenhausen 
by proxy”, den typ av barnmisshandel som anses vara den farligaste formen. I dessa fall är det 
vanligtvis en förälder, framförallt modern, som söker upp vård på grund av symptom hos 
barnet som antingen är helt påhittade eller delvis, då symptomen kan vara förorsakade av 
modern själv. Detta kan leda till att barnet tar så stor skada att det slutligen leder till döden, 
dock tillhör Julie Gregory ett av de barn som faktiskt orkade kämpa. 
 
Inspärrad - Teresa Cooper 
Teresa Cooper omhändertogs redan som bebis, då hennes mamma var psykiskt sjuk och 
hennes far var alkoholist. Efter att ha tillbringat sin barndom i diverse hem, skickades hon till 
Kendall House i Kent. Det var innanför dessa fängelsemurar som hennes mardröm började. 
Inom tjugofyra timmar blev Teresa utsatt för den ökända inspärrningsmetoden, då hon blev 
injicerad med farligt höga doser av sinnesförändrande droger och isolerad i 
kvarsittningsrummet om hon kämpade emot. Efter att ha genomlidigt många år av tortyr, 
droger och våldtäkter, såg Teresa till slut fram emot att få lämna hemmet. Otroligt nog var 
hennes lidande långt ifrån över. Detta är berättelsen om en ung flicka som trots ett 
obeskrivligt helvete, slogs tillbaka till att bli den överlevare hon är idag. 
 
Maskrosungen - Sandra Gustafsson  
En skildring om hur det är att redan från födseln leva tillsammans med en förälder som är 
psykiskt sjuk. Biografin handlar om Sandra och hennes mamma som lider av psykisk sjukdom 
och senare även utvecklar ett alkoholmissbruk. Under Sandras uppväxt blir moderns sjukdom 
allt mer uttalad, vilket orsakat att barndomen ständigt präglats utav starka känslor av 

 



 

otrygghet och ångest över framtiden. Hon lever i ett hem där hon, som liten flicka, redan i 
tidig ålder blir tvungen att ta hand om sig själv. Det är vanligt att det inte finns någon mat 
hemma och för att överleva har Sandra inget annat val än att stjäla mat från andra. Hon har 
dock några vänner som brukar smuggla ut smörgåsar och dylikt till henne, för tur är väl det. 
Pengarna som finns i familjen går nämligen åt att försörja moderns missbruk. Denna biografi 
skildrar en uppväxt av en flickas överlevnad, där Sandra trots fruktansvärda förutsättningar tar 
sig igenom misären. 
 
Hon lever i ett hem där hon, som liten flicka, redan i tidig ålder blir tvungen att ta hand om sig 
själv. Det är vanligt att det inte finns någon mat hemma och för att överleva har Sandra inget 
annat val än att stjäla mat från andra. Hon har dock några vänner som brukar smuggla ut 
smörgåsar och dylikt till henne, för tur är väl det. Pengarna som finns i familjen går nämligen 
åt att försörja moderns missbruk. Denna biografi skildrar en uppväxt av en flickas överlevnad, 
där Sandra trots fruktansvärda förutsättningar tar sig igenom misären. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 3. Exempel på innehållsanalys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande enhet Kondensering av 
meningsbärande enhet 

Kodning Tema 

Samtliga författare av 
biografierna uppgav att 
de under sin uppväxt 
upplevt ett lidande på 
grund av att man inte 
haft någon att prata 
med. Inom familjen 
pratade man sällan om 
livssituationen och det 
skildrades sällan att 
någon utomstående, till 
exempel inom skolan 
och vården fanns där 
för att se till barnens 
livsvärld. 

 

Man upplevde att det 
inte fanns någon att 
prata med vilket 
orsakade svårighet att 
känna trygghet. Barnen 
hamnade i skymundan. 

Brist på information, 
stöd och 
kommunikation. 

Vikten av 
kommunikation. 
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