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Abstrakt 
Bakgrund: Psykiska sjukdomar av olika slag är vanligt förekommande i vårt samhälle och i 
hela världen. Trots detta föreligger ett tabu och ett stigma kring psykisk sjukdom, vilket 
påverkar såväl den sjuke som de anhöriga negativt. Att växa upp med en psykiskt sjuk 
förälder kan leda till att barnen inte mår väl och kommer i skymundan. 
Syfte: Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av att ha växt upp tillsammans med 
en psykiskt sjuk förälder. 
Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats, som har utgångspunkt 
i självbiografier. Data utifrån fem självbiografier har analyserats genom en manifest 
innehållsanalys. 
Resultat: Barnens upplevelser sammanställdes i tre kategorier och åtta underkategorier. 
Kategorierna som framkom var Otrygghet, En betungande vardag och Saknad. 
Slutsats: Att som barn ha en förälder som är psykiskt sjuk leder till känslor av 
ansvarstagande, otrygghet och längtan efter ett vanligt liv. Det är viktigt att sjuksköterskan 
lyssnar till barnet för att skapa tillit, samt upplyser barnet angående förälderns sjukdom och 
dess påverkan på familjeförhållandena, för att verka för en bättre hälsa för barnet. 
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Tack 
Stort tack till vår handledare Susanne Knutsson för stöd, engagemang och vägledning genom 
arbetets gång. 
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INLEDNING 
Många barn och ungdomar lever i det tysta med en hemlighet om sin psykiskt sjuka förälder 
och allt vad det för med sig. En uppväxt som många gånger skiljer sig från andra barns, och 
som präglas av ovisshet, oro, ansvar och isolering. Detta är något som författarna erfarit från 
teorin i termin fyra av sjuksköterskeutbildningen, samt under den verksamhetsförlagda 
utbildningen och från arbetserfarenheter inom den psykiatriska vården. Tidigare kunskap som 
inhämtats genom kurslitteratur upplevdes för första gången i verkligheten, vilket väckte ett 
intresse om hur ett barn påverkas av att ha en psykiskt sjuk förälder. Det framkom att barn 
upplevde känslor av att komma i andra hand och hamna i skymundan för förälderns psykiska 
sjukdom. Iakttagelser gjordes av hur barn formas och påverkas av att leva i en familj där 
psykisk ohälsa är inblandad, samt hur barnen påverkas negativt om inte stöd finns. Därmed 
väcktes funderingar kring hur dessa barn mår, samt hur deras uppväxt har sett ut och påverkat 
dem. Barn som anhöriga är i en särskilt sårbar situation, då de dels är beroende av den 
psykiskt sjuke föräldern och dels kan ha svårigheter att förstå vad som händer och vad 
orsakerna är till situationen (Socialstyrelsen, 2017). Barn behöver trygghet, vilket en förälder 
kan ha svårt att tillgodose på grund av sin psykiska sjukdom (Pihkala, Sandlund & 
Cederström, 2012). Genom att lyfta fram upplevelser från barn i denna situation vill 
författarna uppmärksamma problematiken kring dessa barns situation i vardagen. Detta för att 
som blivande sjuksköterskor få en ökad förståelse och därmed få redskap för att kunna främja 
hälsa och skapa en tryggare vård för dessa barn, som är en utsatt grupp i samhället. 
 
 
 
BAKGRUND 

Psykisk sjukdom 
Över en miljard människor i världen uppskattades år 2016 lida av någon form av psykisk 
ohälsa (Ritchie & Roser, 2018). I Sverige uppskattades år 2018 att 17% av befolkningen led 
av någon form av psykisk ohälsa, vilket påträffas i alla åldrar, samhällsklasser och 
könsindelningar. Psykisk ohälsa används som en generell term som innefattar både psykiska 
besvär och psykisk sjukdom. I begreppen psykisk ohälsa ryms förutom olika former av 
psykiska besvär även psykiatriska sjukdomstillstånd. En psykisk sjukdom innebär ett tillstånd 
där flera symtom tillsammans bedöms uppfylla kriteriet för en diagnos, vilket kan fastställas 
med hjälp av ett psykiatriskt bedömningssystem. Psykisk sjukdom är ett sammanfattande 
begrepp som inkluderar olika diagnoser, såsom exempelvis depression, psykos eller 
personlighetsstörningar (Folkhälsomyndigheten, 2019). Samtliga psykiska sjukdomar har 
gemensamt att livsvärlden kommer i obalans och tillstånden kan kännetecknas av störningar i 
beteende och upplevelser, vilket kan leda till att individen har svårt att hantera sin omgivning 
(Skärsäter, 2014).  
 
Att söka hjälp för psykisk sjukdom har i dagens samhälle blivit mer accepterat. Trots detta 
finns fortfarande ett tabu och ett stigma kring psykisk sjukdom, vilket misstänks bidra till ett 
stort mörkertal över hur många anhöriga som lider i det tysta. Psykisk sjukdom medför 
konsekvenser både för den sjuke individen, men även för deras barn, vars upplevelser av 
livskvalitet och hälsa kan påverkas negativt av sin uppväxt (Allgulander, 2014). En 
konsekvens som många barn känner redan som små är en negativ stigmatisering i samhället 
gällande psykiskt sjuka personer. Det ökade medvetandet om stigmat i kombination med att 
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barnen inser att deras egna föräldrar beter sig annorlunda från samhällets normer, bidrar till 
känslor av ensamhet, isolering och rädsla hos barnen (Nxumalo & Mchunu, 2017). 
 

Barn som anhöriga 
Barns välbefinnande påverkas i stor grad negativt av att leva i en familj där en förälder lider 
av en allvarlig psykisk sjukdom (Bee, Berzins, Calarm, Pryjmachuk & Abel, 2013). Det är 
viktigt att barn i dessa situationer upplever att de är delaktiga i förälderns sjukdomssituation, 
då en bristande delaktighet innebär ett lidande för barnen (Knutsson & Bergbom, 2016). De 
barn och ungdomar som växer upp med en psykiskt sjuk förälder präglas av en 
oförutsägbarhet på flera plan i vardagen till följd av sin familjesituation (Gullbrå, Smith-
Sivertsen, Graungaard, Rortveit & Hafting, 2016). Många av de som har växt upp med en 
psykiskt sjuk förälder upplever att de blev emotionellt övergivna av sin förälder och att deras 
behov inte blev prioriterade. I många fall var föräldern inte tillräckligt närvarande för att 
kunna uppfostra barnen under uppväxten. En annan aspekt är barnens känsla av ensamhet och 
isolering till följd av ett bristande stöd från personer i familjens närhet (Murphy, Peters, 
Jackson & Wilkes, 2011). Bee et al. (2013) menar att barn till föräldrar med psykisk sjukdom 
ofta får ta stort ansvar i familjen, vilket yttrar sig i att exempelvis behöva ta hand om de andra 
familjemedlemmarna och medla i familjekonflikter. En sådan börda på barnet leder till att de 
kan löpa stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa, samt själva visa tecken på 
beteendesvårigheter och minskad social förmåga. De löper också en ökad risk att utsättas för 
försummelse och misshandel än barn som har friska föräldrar (Ibid.). Barn som växer upp 
med en psykiskt sjuk förälder har ett minskat umgänge med andra och begränsade aktiviteter 
utanför familjen. Detta eftersom barnen upplever en känsla av att de inte har samma 
känslomässiga liv som sina vänner eller att de “lever i en annan värld”. Barn lider när deras 
vänner i skolan inte vet om att de har en psykiskt sjuk förälder, men trots detta skäms barnen 
och upplever det som en skamfull hemlighet. Barn upplever det svårt att lita på vuxna 
individer i sin omgivning till följd av sin otrygga tillit till sin egen förälder. Det kan skapa ett 
lidande hos dessa barn, eftersom de känner att det är en börda att behöva ta ansvar för sin 
förälder och att ständigt behöva oroa sig för vad som händer med denne (Nilsson, Gustafsson 
& Jenholt-Nolbris, 2015).  
 
År 2010 kom en lag som särskilt ska beakta barn som anhöriga (Hälso- och sjukvårdslagen 
[HSL], SFS 2017:30. 5 kap, 7§). Enligt denna lag ska hälso- och sjukvården “särskilt beakta 
barns behov av information, råd och stöd när förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt 
bor tillsammans med har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning” (Ibid.). 
För barn i dessa situationer krävs information för att få kunskap och för att känna en 
delaktighet i sin förälders vård (Enskär & Golsäter, 2014). Även Socialtjänsten har ansvar för 
att barn ska få en trygg uppväxt, samt ska förebyggande arbeta med att uppmärksamma och 
ge stöd åt barn till föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Enligt Socialtjänstlag (SFS 
2001:453), 14 § är alla som arbetar inom hälso- och sjukvården skyldiga att anmäla till 
Socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa (Ibid.). I de situationer där barn är 
anhöriga ska barnens bästa komma i första hand, vilket innebär att de ska känna en 
delaktighet och ha rätt till information som rör barnet. De ska även ha rätt till vila, lek och 
fritid, samt att de på bästa sätt ska ha möjlighet att uppnå en god hälsa (UNICEF, 2009). 
Enligt Bee et al. (2013) kan barn till föräldrar med psykisk sjukdom känna oro och förvirring 
på grund av att de inte känner sig delaktiga. Detta kan bero på en bristande kunskap om 
förälderns sjukdom och beteende, vilket i sin tur kan leda till isolering, ensamhet och oro över 
sin förälder (Ibid.).  
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Barn som har vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder har en ökad risk att utsättas för lidande 
genom att bli bortglömda både av sina egna föräldrar och av andra vuxna i omgivningen. Att 
de vuxna glömmer bort barnet kan innebära att fokus endast läggs på föräldern och dennes 
sjukdom. Detta kan medföra att barnet inte får tillräckligt med information om förälderns 
situation och sjukdom, vilket leder till att vissa barn tror att det är deras eget fel att föräldern 
är psykiskt sjuk. Utöver den otillräckliga informationen finns även ett ofullständigt stöd, som i 
sin tur leder till en bristande delaktighet hos barnen (Nilsson et al., 2015). Viktigt är att barnen 
i denna situation får adekvat och anpassad information och kunskap om sin förälders symtom, 
behandling och nuvarande mående. För vissa barn är det en stor lättnad att få veta vad 
förälderns beteende beror på, vad sjukdomen innebär och att det finns andra i samma 
situation. När informationen kommer från vårdpersonal, i tillägg från föräldern själv, menar 
barnen att de lättare kan förstå förälderns beteende och få en tydligare bild av situationen 
(Pihkala et al., 2012). I familjer med en psykiskt sjuk förälder har familjemedlemmarna svårt 
att prata med varandra om den sjuke föräldern och familjens situation. Trots att sjukdomen 
har en stark inverkan på familjen har de slutat att prata om dessa frågor, då de inte vet hur de 
ska närma sig ämnet (Martinsen, Weimand, Pedersen & Norvoll, 2019). 
 

Sjuksköterskans ansvar 
En betydelsefull del i sjuksköterskans arbete är omvårdnaden, som enligt Jakobsson, Ung och 
Lützén (2014) utgörs av vetenskaplig, erfarenhetsbaserad och etisk kunskap. Sjuksköterskan 
har ett stort ansvar, men också stora möjligheter, att tillgodose att individer får ett 
omhändertagande och en vård utifrån en vårdvetenskaplig grund. Med vårdvetenskapen som 
grund för vårdandet läggs stor vikt vid att förstå hur hälsa och ohälsa påverkar individens 
livsvärld, vilket innebär hur världen upplevs för den enskilde individen (Dahlberg & 
Segesten, 2010). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) ger sjuksköterskor världen över 
vägledning för att kunna agera på ett korrekt etiskt vis utifrån samhällets värdegrund. 
Sjuksköterskor har ett ansvar för att självständigt ta beslut som ger befolkningen ökade 
möjligheter att “förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller 
funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden” 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Dessutom ska sjuksköterskans arbete utmärkas av ett 
etiskt förhållningssätt, med respekt för mänskliga rättigheter och där hänsyn ska tas till 
människors värderingar, tro, värdighet, integritet och respekt för självbestämmande (Ibid.). 
Tillsammans med samhället har sjuksköterskan ansvar att stödja insatser som främjar hälsa 
hos befolkningen, där sårbara grupper i samhället har ett särskilt behov av stöd (ICN:s etiska 
kod för sjuksköterskor, 2012). Det är grundläggande att barnet har en vuxen till stöd utöver 
föräldrarna. För att som sjuksköterska kunna ge stöd till barn som är anhöriga bör fokus ligga 
på att ge en saklig information och kunna ge svar på de frågor som barnet har. 
Sjuksköterskans ansvar är att barnet ska kunna komma till tals och att deras upplevelser 
framhävs, för att kunna skapa en god dialog där barnet är i fokus (NKA, 2013).  
 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv, vilket innebär att patienten ska ses som en 
unik individ som själv bäst besitter kunskap om sin kropp och sina känslor angående hälsa 
och lidande. För att vårda med livsvärlden som grund krävs att individen ses som en helhet 
vars psykiska, fysiska, emotionella och sociala behov tillsammans bidrar till individens 
uppfattning av hälsa och ohälsa (Dahlberg och Segesten, 2010). Studiens vårdvetenskapliga 
begrepp är livsvärld, mening och sammanhang, delaktighet och lidande. 



 
 

 
 

4 

 

Livsvärld 
Med begreppet livsvärld menas hur världen upplevs av en individ, och innebär både hur vi 
förstår oss själva, andra människor och allt annat i världen. När vi utgår från den enskilda 
individens perspektiv i ett vårdande sammanhang kan livsvärlden innebära hur individen 
upplever hälsa, sjukdom, vårdande och lidande. Livsvärlden är individuell och unik för varje 
individ och präglas av mening och sammanhang. Teorin om individens livsvärld utgör en 
grund i vårdvetenskapen (Dahlberg och Segesten, 2010). Ur ett barns perspektiv kan 
livsvärlden utgöras av en förståelse av världen utifrån sina egna upplevelser. Barnets livsvärld 
påverkas av många olika faktorer, exempelvis utvecklingen hos barnet, som i sin tur påverkas 
av faktorer från omgivningen. Det är utifrån omgivningen i samspel med barnets egna 
förmågor som barnets utveckling sker (Enskär & Golsäter, 2014). Skärsäter (2014) beskriver 
att barnets livsvärld inkluderas av och påverkas negativt vid stora förändringar i livet. 
Livshändelser som innefattar exempelvis skilsmässa, sjukdom eller bråk i familjen påverkar 
barnets livsvärld genom en negativ påverkan på självkontroll och självkänsla (Ibid). 
Livsvärlden hos de barn som växer upp med en förälder som är psykiskt sjuk kan även 
speglas av svårigheter i mellanmänskliga relationer och i det dagliga livet, samt att de kan ha 
svårt att lita på andra människor (Socialstyrelsen, 2017). 
 

Mening och sammanhang 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) har alla människor en längtan efter att känna en mening 
och ett sammanhang. Langius-Eklöf och Sundberg (2014) menar att individens nivå av känsla 
av sammanhang är en viktig faktor för individen. Detta bekräftas även av Dahlberg och 
Segesten (2010), som menar att individer som erfar sjukdom eller lidande sannolikt har 
svårigheter att uppleva känslan av mening och sammanhang. Tvärtom kan en individ som 
känner sammanhang och vars liv känns meningsfullt, sannolikt ha lättare att klara av 
prövningar i livet, och kan därmed i större grad uppleva hälsa (Ibid.). För barn är det 
avgörande att känna en mening och ett sammanhang i tillvaron, och för att barnet ska kunna 
göra detta krävs att barnets föräldrar kan förmedla en trygghet till sitt barn, genom att 
exempelvis trösta, lugna, förklara och vara nära barnet. Därför är det viktigt att vården är 
familjefokuserad, där familjen ses som ett sammanhang, och som både fokuserar på den sjuka 
individen och på familjen, i syfte att skapa en mening och ett sammanhang för alla 
familjemedlemmar (Hallström, 2009). Att vara barn i en familj där en av föräldrarna är 
psykiskt sjuk kan innebära en upplevelse av bristande mening och sammanhang. Barnet kan 
uppleva att det är ensamt och åsidosatt när den psykiskt sjuka förälderns respons till barnet 
uteblir. Barnet kan då uppleva att det är utanför det sammanhang som familjelivet innebär, 
vilket förminskar barnets känsla av meningsfullhet (Björk, Darcy, Jenholt-Nolbris & 
Ahlström, 2017). 
 

Delaktighet 
Det är viktigt att såväl patienter som anhöriga inom hälso- och sjukvården upplever 
delaktighet i sin egen eller sin anhöriges omvårdnad. Genom delaktigheten skapas en bättre 
och tryggare vård både för patienten och de anhöriga. Det är patienten själv som vet hur denne 
upplever hur det är att leva med sjukdomen, samt hur sjukdomen påverkar personens liv, 
vilket är viktig information som kan komplettera sjukvårdens kunskaper (Dahlberg & 
Segesten 2010). Delaktighet innebär även att få chansen att ta eget ansvar för att själv kunna 
påverka sin egen hälsosituation, vilket bland annat innebär att få information om sin 
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behandling eller sjukdom. Det är när informationen och stödet från sjukvården möter 
patienten och de anhöriga på deras nivå som delaktighet uppstår. Att bli sedd av sjukvården är 
viktigt för att både patienten och de anhöriga ska känna delaktighet (Dahlberg & Segesten, 
2010). Barn som anhöriga inom sjukvården har rätt till och är i behov av information om sin 
förälders sjukdom och hur förälderns beteende påverkas. Detta för att de ska kunna förstå 
situationen som deras föräldrar är i och den situation som således har uppstått för hela 
familjen (Björk et al., 2017). Genom att tillgodose barnens behov av information och råd 
angående den anhöriges sjukdom blir barnen delaktiga och kan således hantera situationen 
bättre (Knutsson & Bergbom, 2016). 
 

Lidande 
Lidande beskrivs enligt Arman (2012) som en subjektiv mänsklig upplevelse till följd av att 
individen möter något ont, såsom sjukdom eller smärta. Att lida kan både innefatta att utstå, 
bära och genomleva smärta. Det objektiva synsättet på lidande sätter människans upplevelse i 
fokus, vilken kan ses som en prövning eller plåga på ett andligt, existentiellt, emotionellt eller 
fysiskt plan. Att vara människa inkluderar lidande och är därmed något naturligt. Varje 
individs lidande är unikt och speglat av individens uppfattning av världen. Inom vården möts 
lidande i tre olika former, vilka är vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande (Ibid.). 
Något som i största grad leder till ett barns lidande är barnets bristfälliga delaktighet i 
förälderns sjukdomssituation (Knutsson & Bergbom, 2016). För ett barn som är anhörig kan 
lidandet innebära att barnet utvecklar en försämrad självkänsla, eftersom föräldrarnas 
engagemang är känslomässigt försämrat. Dessa barn kan utveckla problem med sociala 
relationer, lek, försämrad sömn och aptit, vilket skapar ett lidande för dem (Björk et al., 
2017). För att minska barnets lidande krävs föräldrarnas delaktighet och närvaro, där 
föräldrarna uppmuntrar, lyssnar på och ser barnet. Vidare är det av största vikt att barnet 
känner sig tryggt och skyddat av sina föräldrar, för att ge barnet de bästa förutsättningarna att 
inte uppleva ett lidande (Broberg, 2009). 
 

PROBLEMFORMULERING 
Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder är något som ofta stannar inom familjen. Får inte 
barnet till sig rätt information om förälderns psykiska tillstånd kan detta leda till känslor av 
oro och ensamhet, och på sikt att barnet själv drabbas av psykisk ohälsa. Många familjer i 
denna situation söker inte hjälp för sina problem, vilket innebär att många förmodas lida i det 
tysta. Ett problem som uppstår därav är att sjukvården inte har tillräcklig kunskap om hur barn 
i dessa situationer kan hjälpas av sjukvården. Syftet med studien är att framhäva individernas 
upplevelser av att ha växt upp tillsammans med en psykiskt sjuk förälder. Individer med 
denna problematik kan påträffas i olika sektorer inom sjukvården. Detta kräver en ökad 
förståelse i rollen som allmänsjuksköterska, som har som ansvar att främja hälsa, minska 
lidande och för att kunna skapa en trygg och säker vård för barn som växer upp med psykiskt 
sjuka föräldrar.  
 

SYFTE 
Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av att ha växt upp tillsammans med en 
psykiskt sjuk förälder. 
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METOD 

Design 
Studien som genomförts är en kvalitativ litteraturstudie som har utgångspunkt i 
självbiografier. Studien har en induktiv ansats, då författarna inte utgår från en teori, utan har 
ett öppet sinne för vad som kan framkomma i studien. Denna typ av studie har valts i syfte att 
skapa en ökad förståelse för individers upplevelser (Axelsson, 2012), vilket är grundläggande 
för att kunna svara till den aktuella studiens syfte.  
 

Urval 
För att säkerhetsställa att självbiografierna var av relevans för studien utgick författarna från 
inklusionskriterium. Självbiografierna skulle enligt LIBRIS klassas som biografier och vara 
skrivna på svenska eller vara översatta till svenska. Självbiografierna skulle vara skrivna ur ett 
livsvärldsperspektiv och syfta till personernas levda upplevelser av att ha växt upp 
tillsammans med en psykiskt sjuk förälder. De skulle vara skrivna av individer över 18 år som 
beskriver sin upplevelse av att ha växt upp med minst en psykiskt sjuk förälder. Två 
exklusionskriterium tillämpades. Det ena var att studien inte skulle fokusera på en specifik 
psykiatrisk diagnos. Detta för att få ett bredare perspektiv på vuxna personers upplevelser av 
att ha växt upp med en psykiskt sjuk förälder. Det andra exklusionskriteriumet var att 
självbiografier som var utgivna tidigare än år 2011 valdes bort.  
 
 
Datainsamling  
Datainsamlingen baserades på fem självbiografier, för att utifrån ett livsvärldsperspektiv 
kunna sammanställa olika personers upplevelser av att ha växt upp med psykiskt sjuka 
föräldrar. Datainsamlingen utfördes under vårterminen 2019. Självbiografierna söktes fram 
via LIBRIS, där sökorden psykiskt sjuka föräldrar, psykisk* och barn till psykiskt sjuka* 
användes. I den första sökningen i LIBRIS användes sökorden psykiskt sjuka föräldrar*, 
vilket resulterade i 166 träffar. För att precisera sökningen tillades även sökorden (biografi* 
OR självbiografi* OR patografi*), vilket minskade antalet till sju träffar. Av de sju framsökta 
självbiografierna stämde två av dessa in på studiens syfte och inklusionskriterium, och valdes 
därmed ut. De självbiografier som valdes bort gjorde det på grund av att fyra av dem var 
utgivna före 2011. Den femte boken valdes bort då författaren tidigt blev 
familjehemsplacerad, vilket innebar ett begränsat umgänge med sin sjuke förälder. Med andra 
sökord utfördes sedan ytterligare två sökningar, vilket resulterade i totalt fem självbiografier 
som kunde användas i studien (Bilagor 1 och 2). För att granska de utvalda självbiografiernas 
kvalitet användes Segestens mall för källkritik av tryckt text (Segesten, 2017). (Bilaga 3). 

 

Analys 
De fem självbiografierna (Bilaga 2) lästes av båda författarna, som var för sig plockade ut de 
centrala budskap i böckerna som var relevanta för syftet. Budskapen låg sedan till grund för 
gemensam tolkning av materialet utifrån en manifest innehållsanalys, som enligt Lundman 
och Hällgren Graneheim (2017) innebär det faktiska innehållet av texten, där författarnas egna 
tolkningar inte har något utrymme. Analysprocessen inleddes genom att meningsbärande 
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delar av texten identifierades. Texten kondenserades sedan, vilket innebar att en kortare text 
skapades utan att det viktiga innehållet togs bort. Detta gjordes i syfte att göra texten mer 
lätthanterlig och för att få fram innehållets viktigaste delar. Därefter kodades 
meningsenheterna, med avsikt att kunna se datan utifrån ett nytt perspektiv. Nästa steg var att 
sätta samman koder med liknande meningsinnehåll till underkategorier, som sedan mynnade 
ut i ett fåtal kategorier, där de underkategorier som hade liknande meningsinnehåll sattes 
samman (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). (Tabell 1.). 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori  

Och jag är så rädd för honom. 
Bara den jättelika gestalten, det 
stora huvudet, de smala långa 
händerna, blicken av stål, han gör 
mig så skräckslagen att jag knappt 
kan stå på benen när jag närmar 
mig honom. (Julien, 2017, s. 21) 

Jag är rädd för 
honom, den 
jättelika gestalten 
som gör mig 
skräckslagen.  

Känner 
rädsla och 
skräck för 
föräldern.  

Rädsla för 
föräldern 

Otrygghet  

Vid det här laget hade jag börjat 
bli rädd för mamma. Mycket rädd. 
Jag frågade henne aldrig om jag 
suttit länge nog. I stället satt jag 
och väntade på att någon av mina 
bröder skulle komma in i 
sovrummet och bad sedan honom 
att fråga mamma om inte David 
kunde få lov att gå ut och leka nu. 
(Pelzer, 2016, s. 27)  

Jag hade börjat bli 
mycket rädd för 
mamma. Jag 
vågade inte fråga 
henne saker själv, 
utan bad mina 
bröder.  

Känner 
rädsla för 
föräldern.  

   
  

Jag har läst i böcker att man 
brukar läsa sagor för barn om 
kvällarna, att man stoppar om 
dem. Jag är ensam, utan någon att 
prata med. (Julien, 2017, s. 91) 

Jag har läst att man 
läser och stoppar 
om barn om 
kvällarna, men jag 
är ensam. 

Känner sig 
ensam 

Ensamhet  
 

 

Sedan vi flyttat till det här huset 
känner jag mig mindre stark. Jag 
är ensam. Jag går inte på 
förskolan längre. Istället 
undervisar mor mig uppe på andra 
våningen. Jag får inte längre gå 
till fars bilverkstad och träffa hans 
anställda som brukade få mig att 
skratta. Vi går nästan aldrig ut och 
får ytterst sällan besök. (Julien, 
2017, s. 8) 

Jag är ensam. Jag 
går inte på 
förskolan längre 
utan mor 
undervisar mig 
istället. Vi går 
nästan aldrig ut. 

Ensamhet på 
grund av 
isolering 
från andra 
människor 
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Författarnas förförståelse 
För att kunna redogöra för upplevelserna i självbiografierna utan att själva tolka innehållet, 
åsidosattes den egna förförståelsen i syfte att få fram ett trovärdigt resultat. Kristensson 
(2014) betonar vikten av att sätta sin förförståelse åt sidan för att inte lägga någon värdering i 
data, vilket är viktigt för att förhindra att informationen feltolkas.  
 

Forskningsetiska aspekter 
Studien utgick från självbiografier som utifrån ett livsvärldsperspektiv skildrar människors 
egna upplevelser. Enligt Socialstyrelsen (SFS 1960:729) är materialet efter publicering fritt 
tillgängligt för allmänheten, men datainnehållet måste återges utan att författarnas 
förförståelse framkommer i studien. Hänsyn har även tagits till upphovsrätten, vilket innebär 
att innehållet i böckerna inte får förändras, utan måste ha samma innebörd i studien som i dess 
ursprungliga form (Ibid.). Forskningen ska utgå från kriterier som syftar till att skydda och 
värna om personerna i studiens integritet, sekretess och rättigheter (Helsingforsdeklarationen, 
2013). Det är av stor vikt att följa vissa etiska koder i forskningen. Informationskravet innebär 
att forskaren informerar deltagarna om syftet med studien och om deltagarnas uppgift i 
studien. I tillägg ska deltagarna upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst under studien har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att 
forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke, och i de fall där deltagarna är under 15 år, ska 
även samtycke inhämtas från deras vårdnadshavare. Ett annat krav är konfidentialitetskravet, 
som bland annat innebär att forskarna bör skriva under ett dokument angående tystnadsplikt 
angående deltagarnas uppgifter. Utöver detta ska alla uppgifter om deltagarna som medverkat 
nedtecknas, lagras och redovisas på ett sådant sätt att enskilda personer ej ska kunna 
identifieras av obehöriga. Ytterligare ett krav är nyttjandekravet, vilket innebär att de 
insamlade uppgifter om deltagarna endast får användas till forskningens ändamål, och alltså 
inte får användas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften (Codex, u.å). Självbiografierna 
som användes i studien var offentliga för allmänheten, vilket innebar att ingen inhämtning av 
informerat samtycke krävdes (Socialstyrelsen, SFS 1960:729). Inte heller de andra 
principerna berörs vid självbiografistudier men bör likaväl reflekteras över, vilket författarna i 
denna studie har gjort. Segesten (2017) menar att självbiografier är trovärdiga, då bokförlagen 
innan publicering granskar trovärdigheten. Författarna har reflekterat över vikten av att det 
som framkommer i studien är sanningsenligt, och har därför inte ändrat något som stått i 
självbiografierna eller använt insamlade uppgifter annat än till studiens syfte. Detta bidrar till 
att studien värnar om informanterna och deras upplevelser, i syfte att informanterna inte ska ta 
skada. 

RESULTAT 
I resultatet beskrivs upplevelser av att växa upp med en förälder som är psykiskt sjuk. Under 
analysen av självbiografierna skapades tre kategorier och åtta underkategorier (Tabell 2.). 
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Tabell 2. Resultatet i underkategorier och kategorier. 
Underkategori  Kategori  

Oro för föräldern   Otrygghet  

Ensamhet  

Rädsla för föräldern  

Ansvar  En betungande vardag  

Oförutsägbarhet  

Skam  

Längtan  Saknad  

Brist på information  
	 

Otrygghet 
Barnen var oroliga för sin förälder och för dennes situation, och de kände sig ensamma i detta. 
Barnen uttryckte också en rädsla för sin förälder. Detta kan beskrivas som att barnen kände en 
otrygghet i vardagen.  
 

Oro för föräldern 
Att varje dag vara orolig för sin sjuka förälder var ett fenomen som samtliga barn i 
självbiografierna upplevde. Barnen kände oro över förälderns situation, vilken till slut också 
påverkade dem själva. Barnens oro byggdes upp när de inte visste vad som skulle hända 
härnäst och inte heller visste vad som påverkade förälderns mående. För barnen berodde oron 
exempelvis på att de inte visste hur det gick för föräldern när de själva inte var hemma. 
Tankar hos barnen uppstod gällande om föräldern hade gjort något olämpligt när barnen var 
iväg, hur föräldern skulle må och i vilket stämningsläge föräldern skulle vara i när barnen 
kom hem.  
 

”Klumpen i magen kom när jag klev av vid närbutiken nere i backen. Hur 
dålig var mamma i dag? Kunde hon prata? Eller vandrade hon bara 
omkring mellan rummen och hulkade igen?” (Lorentzen, 2014, s. 94) 

 
Barnen kände en stark oro över att föräldern skulle utveckla ett förvärrat sjukdomstillstånd. I 
de fall som barnen hade sett tecken på en försämring uppstod tankar kring vad det nya 
tillståndet skulle komma att leda till. Barnen byggde upp en oro kring vad som skulle hända 
om sjukdomen gav sig uttryck utanför hemmet, och om föräldern skulle göra något som 
kunde uppfattas som avvikande enligt allmänhetens normer.  
 
Barnen var oroliga på grund av att de själva inte kunde eller visste hur de skulle hantera 
föräldern i sitt sjuka tillstånd. Barnen kände en oro när deras föräldrar uttryckte att de ville ta 
sitt liv, eller på annat sätt antydde att livet för de i omgivningen skulle vara bättre om de 
själva inte fanns. 
 

”Ibland blev hon så arg att hela hon fysiskt vibrerade och blev helt tom i 
blicken. Vid ett tillfälle då vi bråkade tog hon bilnycklarna och sa att hon 



 
 

 
 

10 

skulle köra ihjäl sig om hon nu inte dög som mamma. Hon blev borta i 
timmar och jag mådde förskräckligt dåligt”. (Forsman, 2011, s. 52) 

 
Barnen upplevde även en oro för att föräldern skulle bli inlagd inom psykiatrin på grund av 
sin sjukdom. Oron baserades i dessa fall på hur föräldern skulle må och vad denne skulle 
komma att uppleva under sin vårdvistelse.  
 

Ensamhet 
Samtliga barn upplevde i olika grad känslor av ensamhet i situationen med en psykiskt sjuk 
förälder. Förälderns sjukdom var i många fall en bidragande orsak till att barnen kände sig 
åsidosatta och därmed upplevde att de var ensamma. När förälderns fokus låg på sin egen 
situation och när barnen även upplevde att uppmärksamheten utifrån endast kretsade runt den 
sjuke föräldern, bidrog detta till att barnen inte kände sig sedda, utan istället kom i andra hand 
och därmed kände sig åsidosatta. Barnen upplevde att det ständigt var föräldern och 
förälderns psykiska sjukdom som stod i centrum för uppmärksamheten även inom vården.  
 

“Ingen socialsekreterare, läkare eller kurator som haft med mamma att 
göra har någonsin erbjudit mig någon hjälp, information eller stödgrupp”. 
(Forsman, 2011, s. 5) 

 
Barnen uppfattade att det förelåg skillnader mellan sin egen och andra familjers situation 
vilket gjorde att barnen inte vågade öppna upp sig och berätta om sina erfarenheter inför 
andra, i tron om att de inte skulle bli förstådda. Då de inte ville att deras föräldrars psykiska 
sjukdom skulle uppdagas av vänner var det vanligt att de inte ville bjuda hem kompisar, vilket 
bidrog till att barnen upplevde att de var ensamma om sina bekymmer.  
 

”Ingen fick veta. Jag frågade kompisar om jag fick följa med dem hem efter 
skolan. Det funkade inte att ta hem dem till mig, tyvärr. Mamma hade 
influensa”. (Lorentzen, 2014, s. 94).  

 
Då barnen på grund av sin situation inte fick, vågade eller orkade gå till skolan, ledde detta till 
hög frånvaro och försämrade betyg hos flera av barnen. Detta ökade både barnens känslor av 
ensamhet samt avståndet till klasskamraterna. Följderna av att barnen hade svårt att känna 
samhörighet till omgivningen var att de kände sig utanför, både gentemot andra människor 
och mot samhället i stort. 
 

Rädsla för föräldern 
Upplevelser av att vara rädd för sin psykiskt sjuka förälder var en genomgående känsla hos 
barnen. På grund av förälderns psykiska sjukdom hade deras personlighet och därmed 
beteende förändrats, vilket ledde till att barnen inte kände igen dem utan blev otrygga och 
rädda. En anledning till att barnen kände rädsla var att de levde i en oviss tillvaro och inte 
visste vad föräldern skulle komma att åstadkomma härnäst. Barnen kände en rädsla för att bli 
slagna eller bestraffade om de inte skulle uppfylla föräldrarnas, ibland orimliga, krav. Barnen 
var rädda för att göra fel, men visste inte heller hur de skulle gå tillväga för att tillgodose sin 
förälders vilja.  
 

”Ibland kommer mor ljudlöst ner och gömmer sig i grovköket för att 
spionera på mig. När jag var liten hände det ofta att jag hoppade till när 
jag upptäckte henne där hon stod orörlig bakom mig. Hon stirrade då på 
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mig utan att säga ett ord, och log sedan svagt, som för att säga: “Jag håller 
ett öga på dig, mig kommer du inte undan.” Jag fick svårt att svälja och 
kände mig skyldig till ett fruktansvärt brott, men vilket?” (Julien, 2017, s. 
74) 

 
Ytterligare en anledning till rädsla hos barnen var tankarna om vad föräldern skulle göra om 
sanningen angående familjens tillvaro blev avslöjad. 
 

”Återigen var jag allt för rädd för att säga sanningen […] Jag visste att om 
jag någonsin berättade för någon skulle nästa “olycka” bli än värre”. 
(Pelzer, 2016, s. 32) 

 
Då föräldern krävde att barnet skulle dölja sanningen för omgivningen, yttrade sig rädslan i en 
ovisshet för barnet, som inte visste om det skulle bli straffat på grund av avslöjandet, vad 
straffet eventuellt skulle innebära, och i vilken omfattning. 
 

En betungande vardag 
Barnen upplevde att de var den ansvarstagande familjemedlemmen i en vardag som var 
omöjlig att förutse, och de kände skam över sin familjesituation. Vardagen upplevdes 
betungande för barnen.  
 

Ansvar 
Vanligt förekommande var att barnen var tvungna att ta ett stort ansvar hemma, både 
emotionellt och praktiskt. Barnen beskrev hur de redan i tidig ålder behövde uträtta uppgifter 
som i andra familjer var förälderns ansvar, och upplevde således att de hade en föräldraroll 
gentemot sin egen förälder. Barnen tog på sig rollen att hålla ihop familjen genom att trösta 
och medla mellan de andra familjemedlemmarna, vilket upplevdes som en stor börda. På 
grund av sin förälders dåliga mående tog barnen till vana att sätta förälderns behov framför 
sina egna, och var den som tröstade och lugnade föräldern när denne var ledsen. 
 

”Mamma hade blivit ett skrämt barn. Hur skulle jag, som själv bara var en 
förvirrad tonåring, få henne glad och vuxen igen?” (Lorentzen, 2014, s. 95) 

 
Barnen uppgav att deras förälder i perioder stängde in sig och sov hela dagarna, vilket innebar 
ett ökat krav på barnen. De blev då, förutom att vara de som tog hand om syskon och husdjur, 
även ansvariga för att ta hand om hushållsarbete såsom att tvätta, städa, diska, klippa gräset 
och laga mat. 
 

”Jag levde mer och mer vid sidan av mamma och tog själv ansvar för mitt 
välmående, trots att jag bara var nio år. Vissa dagar låg hon bara inne på 
sitt rum och då anpassade jag mig, som om det inte var något konstigt med 
det”. (Gustavsson, 2016, s. 101) 

 
Barnen uppgav att deras förälder inte hjälpte till med eller uppmanade barnen till att duscha 
eller borsta tänderna, vilket innebar att de själva fick sköta sin hygien från en ung ålder. I ett 
par fall ledde detta till en undermålig tandhygien, vilket var ett problem som fortsatte påverka 
dem genom hela barndomen. 
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Oförutsägbarhet 
Barnen upplevde en känsla av att leva i en vardag som ständigt präglades av en 
oförutsägbarhet. Denna skapades på grund av att den psykiskt sjuka föräldern inte hade full 
kontroll på varken sig själv, sitt barn eller situationen i hemmet. Bristen på kontroll 
resulterade bland annat i en oförutsägbarhet kring matsituationen för barnen, som i flera fall 
inte fick äta sig mätta. I de tillfällen då det inte fanns någon mat hemma fick barnen själva ta 
ansvar för att handla, förutsatt att det fanns pengar till mat. I flera fall hade föräldern 
spenderat pengar på annat, såsom cigaretter, istället för att köpa mat. Fanns inga pengar fick 
barnen bland annat leta efter mat som skulle kasseras utanför matbutiker, och ett barn stal mat 
från skolan för att inte svälta. Andra barn åt så ofta de hade chansen hemma hos sina vänner.  
 

”Frukost var en lyx, det fick jag inte hemma och på sin höjd en torr brödbit 
på kvällen. Jag åt hos kompisar, ett evigt dörrknackande och planerande. 
Vem åt jag hos igår? Hur många gånger den här veckan?” (Gustavsson, 
2016, s. 132) 

 
Oförutsägbarheten präglades även av att barnen inte visste vilket humör föräldern var på för 
stunden, eller vilka idéer föräldern hade och därmed planerade att göra härnäst. Föräldrarna 
kunde ta sig an de mest avvikande saker, och fick ibland även för sig att inkludera barnen, 
som var ovissa om vad som skulle ske.  
 

”Ibland hände det att mamma bara hämtade mig utan att tala om vart hon 
skulle åka med mig eller hur länge hon skulle bli borta. Jag blev liksom en 
ägodel som mamma tyckte sig ha rätt till” [...]  (Forsman, 2011, s. 5) 

 
Barnen upplevde att förälderns impulsiva beslut skapade en oförutsägbarhet, som orsakade att 
de upplevde att deras egen delaktighet i vardagen minskades.  
 

Skam 
Skam var en genomgående känsla som präglade barnen under deras uppväxt. Barnen kände 
skam över att deras förälder var psykiskt sjuk då det förelåg ett stigma kring psykisk sjukdom 
i samhället. “Och dessutom var ämnet på den tiden tabu - i likhet med så många andra 
onämnbara livsstilar och beteenden“. (Pelzer, 2016, s. 138). Stigmatiseringen i samhället var 
något som barnen i tidig ålder uppmärksammade, och som påverkade deras tankar kring sin 
situation och sin självbild. När barnen befann sig i ett sammanhang tillsammans med 
kompisar, andra föräldrar, lärare eller andra vuxna, skämdes de då de tänkte att omgivningen 
såg ner på och dömde dem på grund av att de hade en psykiskt sjuk förälder. Skamkänslorna 
som uppstod gjorde att barnen kände sig ensamma, värdelösa och att de ville “gömma sig” för 
omgivningen, vilket resulterade i att de inte vågade visa sin personlighet. Barnen slöt sig för 
att dölja sin hemlighet om att de hade en psykiskt sjuk förälder, eftersom de inte trodde att 
någon skulle vilja vara kompis med dem om de visste om hemligheten. De vågade heller inte 
ta med kompisar hem från skolan, då de skämdes över hur deras förälder betedde sig, och 
även var rädda över att hemligheten om föräldern då skulle avslöjas. 
 

”Jag skämdes över att mamma var sjuk. Berättade inte för någon. Ingen fick 
veta”. (Lorentzen, 2014, s. 94) 

 
I vissa fall tog förälderns psykiska sjukdom sig uttryck i att föräldern slog barnen, som straff 
eller helt utan anledning. Föräldern övertalade sedan barnet att misshandeln var en 
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olyckshändelse, att det inte skulle hända igen, och att barnet inte fick berätta för någon om 
vad som hänt. Trots att barnen förstod att föräldern hade gjort fel skämdes de över vad 
föräldern hade gjort och berättade därför inte sanningen när någon frågade vad som hade hänt.  
 

“Vad är det där för något ovanför ögat” frågar hon […] ”Jag spelade 
baseboll och råkade klippa till mig själv med slagträt. Det var en 
olyckshändelse”. Olyckshändelse. Det är meningen att jag alltid skall säga 
det”. (Pelzer, 2016, s. 11) 

 
Barnen ville ta sig ur den betungande situationen med sin psykiskt sjuka förälder, men fick 
skamkänslor över dessa tankar. Då de inte visste hur livet skulle se ut utan sin förälder eller 
hur föräldern skulle klara av att vara utan sitt barn, ledde detta till att de istället valde att 
stanna kvar hos sin förälder. 
 

”Det händer att jag fantiserar om att leva lycklig och fri utan mina 
föräldrar, men jag blir precis lika skräckslagen inför tanken på att far skulle 
försvinna och lämna mig ensam i en ondskefull värld”. (Julien, 2017, s. 
154) 

 
Hemligheten om förälderns psykiska sjukdom bidrog till att barnen inte ville vistas utanför 
hemmet tillsammans med sin förälder, för att inte riskera att någon de kände skulle upptäcka 
förälderns avvikande beteende.  
 

Saknad 
Barnen hade en längtan efter ett vanligt liv. De hade en upplevelse av att inte vara delaktiga i 
sin förälders vård, då de inte fick till sig den information som de kände att de behövde. 
Barnen upplevde en saknad i sitt liv.  
 

Längtan 
Att längta efter att situationen ska förändras var en känsla som samtliga barn hade. Längtan 
över att ha ett vanligt liv, såsom deras jämngamla hade, var en av de vanligaste formerna av 
längtan. Att kunna få leva på det sättet som deras kompisar levde, utan att ständigt ta hänsyn 
till sin psykiskt sjuka förälder och allt det förde med sig, var en stor önskan hos barnen. 
 

”Jag ville ha mina kompisars liv. Deras vardagsproblem. Finnar och 
tandställning. Dåliga betyg i tyska. Dyslexi. Vad som helst. Bara jag fick en 
normal mamma och ett hem jag vågade ta med kompisar till igen”. 
(Lorentzen, 2014, s. 141).  

 
Det var vanligt att barnen i denna situation kände en längtan efter närhet och kärlek, då de 
sällan fick en sådan form av bekräftelse från sin egen förälder. Barnen upplevde att trots att 
deras förälder fanns där som en fysisk person, var denne frånvarande och rörde vid barnen 
endast vid sällsynta tillfällen. Hos dessa barn var det vanligt att ha ett kraftigt behov av 
närhet, speciellt från vuxna. Genom att fabricera historier och framkalla gråt i syfte att få 
krypa upp i en vuxens knä där de kunde bli omhändertagna och tröstade, kunde barnen 
uppleva att de fick närhet. Barnen var så pass ovana vid närhet och beröring att de helt tappat 
hoppet om att någonsin känna sig älskade. Det var först då de tagit sig ur den osunda 
familjesituationen och kom bort från sin psykiskt sjuka förälder, som de fick tillbaka tron om 
att känna sig omtyckta. 
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”För första gången i mitt liv vågar jag fantisera om att det kanske finns en 
människa någonstans i världen som - utan att gå så långt som att älska mig 
- skulle kunna tycka att jag inte är dum, som inte skulle avsky mig”. (Julien, 
2017, s. 174-175). 
 

I de fall då barnen inte visste tillräckligt mycket om sin förälders sjukdom eller vad som hade 
utlöst den, kunde de ha svårt att tänka sig något annat än att föräldern skulle bli frisk igen. Då 
barnen märkte positiva förändringar i sin förälders beteende, ökade barnets hopp och längtan 
över att förälderns tillstånd skulle återgå till det normala. 
 

Brist på information 
Barnen upplevde att de inte fick tillräckligt med information om sin förälders psykiska 
sjukdom och inte heller ett tillfredsställande stöd från samhället och vården. När barnen hade 
frågor om sin förälders sjukdom hade de ingen inom vården som de kunde vända sig till, 
eftersom de saknade information om vem de skulle kontakta, vilket skapade en osäkerhet hos 
barnen. I de fall barnen inte visste vilken diagnos deras förälder hade, fanns heller ingen 
möjlighet att ta reda på detta genom att kontakta sjukvården, då ett sådant utlämnande av 
information kräver förälderns medgivande. 
 

”Varken jag eller någon annan anhörig har fått veta om det finns ett namn 
på hennes sjukdom. Då jag frågat mamma om vilken diagnos hon har så har 
svaret varit att hon inte vet”. (Forsman, 2011, s. 13) 

 
I de fall då föräldern själv inte hade kunskapen eller viljan att förklara för barnet vad 
sjukdomen innebar, kunde barnet heller inte föreställa sig hur föräldern mådde eller upplevde 
sin situation. Barnen kände således en minskad delaktighet i situationen, hade en minskad 
förståelse för varför förälderns beteende var annorlunda än andra vuxna, samt hade frågor 
angående familjens avvikande livssituation. När barnen inte fick information om hur den 
psykiska sjukdomen påverkade föräldern, hade de inte kunskapen om vad de själva skulle 
kunna bidra med eller vad som inte var deras ansvar. Hos barnen väcktes tankar och 
funderingar angående att det var deras eget fel att föräldern var sjuk och mådde som den 
gjorde. På grund av detta var det vanligt att barnen tog på sig skulden, då de trodde att det 
endast var de själva som kunde hjälpa sin förälder. Otillräcklig informationen om föräldrarnas 
sjukdom eller information som var felaktigt anpassad till barnen, resulterade också i att barnen 
trodde att förälderns sjukdom skulle vara ärftlig och att de således själva skulle bli drabbade 
av den i framtiden. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Eftersom studiens syfte var att skapa en ökad förståelse för individers upplevelser, valdes en 
kvalitativ litteraturstudie med avsikt att skapa en trovärdig bild av fenomenet (Kristensson, 
2014). Då studien inte utgick från en eller flera teorier, vilket hade varit fallet i en deduktiv 
ansats, utan då författarna ville vara öppna för vad som kunde framkomma i studien, 
tillämpades en induktiv ansats i studien (Axelsson, 2012). Syftet med denna kvalitativa studie 
var därmed inte att generalisera, vilket hade varit fallet i en kvantitativ studie, som har för 
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avsikt att mäta eller jämföra olika grupper (Kristensson, 2014). Författarna upplevde att rätt 
metod av studie valts, då informanternas upplevelser av lidande, delaktighet och mening och 
sammanhang framkom, vilket var de begrepp som tidigare analyserats och utvecklats i 
studiens teoretiska referensram. 
 
Den valda metoden för att fullfölja studien var självbiografier, som enligt Segesten (2017) är 
viktiga källor till kunskap. Biografier förmedlar vad som “finns i huvudet på författaren”, 
vilket innebär att det inte finns några krav på att de ska skriva objektivt. Biografier grundas på 
författarens egna erfarenheter, upplevelser och sin egen livshistoria. Nackdelar med att göra 
en studie som baseras på självbiografier är att det inte finns någon möjlighet att få fram mer 
information genom att ställa ytterligare frågor till uppgiftslämnaren, vilket hade varit möjligt 
vid en intervjustudie. Andra tillvägagångssätt för att genomföra studien hade kunnat vara 
genom en intervjustudie eller en litteraturstudie (Danielsson, 2017). Dock valdes en 
intervjustudie bort, då författarna såg svårigheter i att hitta deltagare till en sådan studie, då 
det fortfarande finns ett stigma och ett tabu kring det valda ämnet. En studie baserad endast på 
artiklar valdes bort på grund av att en stor del av artiklarna i ämnet föll bort efter tillämpning 
av inklusions- och exklusionskriteriumen. Utöver detta ansågs att det i studier baserat på 
artiklar fanns en risk att studiens författare redan hade bearbetat texten i en riktning som 
pekade mot studiens syfte, i motsats till självbiografier som utan omvägar skulle kunna ge 
tillgång till författarens upplevelser. Författarna reflekterade dock över svårigheten att veta 
om informationen i självbiografierna var helt sann, då de endast byggde på en tolkning av 
världen utifrån författarens egen upplevelse. Då författarna till självbiografierna idag är vuxna 
kan en risk vara att viktiga detaljer har glömts bort med tiden. Segesten (2017) menar att 
självbiografier är trovärdiga, då bokförlagen granskar trovärdigheten innan boken publiceras. 
Studiens författare upplevde dock, vid kontakt med bokförlagen, att majoriteten av dem inte 
hade kvalitetsgranskat självbiografierna de utgivit. Detta berodde enligt de ansvariga 
utgivarna på att det skulle vara omöjligt att granska de händelser som framställs i böckerna, 
och att de har litat på att det författarna skrivit är sant. Baserat på nämnda reflektioner valdes 
självbiografier till studien, för att på bästa sätt åskådliggöra vuxna personers levda 
erfarenheter av att ha växt upp med en psykiskt sjuk förälder. Segestens mall för källkritik av 
tryckt text (Segesten, 2017) användes i syfte att kvalitetsgranska självbiografierna, vilket 
anses kunna stärka studiens trovärdighet.  
 
För att söka fram självbiografierna användes söktjänsten LIBRIS, ett nationellt 
bibliotekssystem som innefattar tio miljoner titlar från ca 400 svenska bibliotek (Kungliga 
biblioteket, 2016). En av fördelarna med LIBRIS var att sökningen kunde avgränsas genom 
att fylla i fält gällande ämne, genre eller klassifikation. En nackdel med LIBRIS är att inte alla 
böcker är kopplade till ämnesord, vilket försvårar sökningen efter böcker.  
 
Inklusions- och exklusionskriterium tillämpades för att självbiografier som inte var av 
relevans kunde väljas bort och för att säkerhetsställa att självbiografierna som valdes var av 
relevans för studiens syfte (Billhult, 2017). Ett inklusionskriterium var att författaren skulle ha 
växt upp med en psykiskt sjuk förälder. Självbiografierna skulle klassas som biografier enligt 
LIBRIS, även detta för att åskådliggöra författarens egna erfarenheter och för att utesluta 
eventuella tolkande beskrivningar av andras erfarenheter. De skulle följaktligen vara skrivna 
ur ett livsvärldsperspektiv och syfta till personernas levda upplevelser, för att få fram de mest 
sanningsenliga bilderna av uppväxten hos individerna som möjligt. Nästa inklusionskriterium 
var att böckerna skulle vara skrivna på svenska eller vara översatta till svenska, vilket 
minskade risken för att missförstånd skulle kunna uppstå vid en eventuell översättning. 
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Ytterligare ett inklusionskriterium var att självbiografierna skulle vara skrivna av individer 
som när de skrevs skulle vara över 18 år och som beskrev sin upplevelse av sin uppväxt med 
minst en psykiskt sjuk förälder. Ett exklusionskriterium som tillämpades i studien var att 
studien inte skulle fokusera på en specifik psykiatrisk diagnos. Detta för att få ett brett 
perspektiv på personers upplevelser av att ha växt upp med en psykiskt sjuk förälder. Ett 
annat exklusionskriterium var självbiografier som var utgivna tidigare än år 2011, detta i syfte 
att böckerna skulle innehålla relativt färsk information. Kristensson (2014) betonar vikten av 
att utse väsentliga inklusions- och exklusionskriterium som korrekt avgränsar studien och som 
svarar till studiens syfte. 
 
Utifrån en sökning där studiens inklusions- och exklusionskriterium tillämpades, valdes fem 
böcker ut i LIBRIS. Anledningen till att många böcker uteslöts var att de, trots tillämpade 
sökord som exempelvis psykisk sjukdom, handlade om barns upplevelser av att växa upp med 
en förälder som hade ett alkohol- eller drogmissbruk, vilket inte var studiens syfte att 
undersöka. Kristensson (2016) menar att författarna bör välja ut den mest relevanta datan för 
ändamålet. Även ett tillräckligt antal självbiografier bör användas i studien för att kunna svara 
till syftet, vilket är av största vikt då det utgör grunden för resultatet (Ibid.). Då den femte och 
sista självbiografin lästes framkom ingen ny data, utan upplevelser från de tidigare 
självbiografierna upprepades. Därför gjorde författarna tillsammans bedömningen att den 
insamlade informationen var tillräcklig för att kunna genomföra studien, och beslöt därför att 
det inte var nödvändigt att läsa fler självbiografier.  
 
För att analysera innehållet i självbiografierna använde författarna sig av en manifest 
innehållsanalys, som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) innebär det uppenbara 
innehållet av texten, där författarnas egna värderingar och tolkningar inte framgår. Analysen 
av självbiografierna inleddes genom att författarna enskilt läste och plockade ut 
meningsbärande enheter från texten, som sedan jämfördes författarna emellan. Där framkom 
att båda författarna hade ansett att i stort sett samma enheter var relevanta för studiens syfte, 
vilket ökar trovärdigheten för studien. Tillförlitligheten stärktes sedan genom triangulering, 
där författarna tillsammans kodade materialet och tog fram underkategorier och kategorier, i 
syfte att en enskild persons förförståelse inte skulle färga resultatet i studien (Kristensson, 
2014). Även Lundman och Hällgren Graneheim (2017) betonar vikten av att samtliga 
författare läser allt material var för sig, för att sedan i analysarbetet tillsammans diskutera och 
reflektera över tolkningsmöjligheterna i kodningen.  
 
Det är enligt Kristensson (2014) av stor vikt att studiens tillvägagångssätt beskrivs noggrant 
och tydligt för att trovärdigheten ska kunna säkerhetsställas. För att vidare kunna garantera 
studiens trovärdighet, krävs att författarna även reflekterar över begreppen överförbarhet, 
verifierbarhet, giltighet och tillförlitlighet. Överförbarhet innebär i vilken grad studiens 
resultat kan överföras till en större population än den som framställs i studien (Ibid.). Studien 
baserades på enskilda personers upplevelser och resultatet kan därför överföras till personer 
med en liknande uppväxt. Dock kan studiens resultat ej anses vara fullständigt överförbart, då 
endast ett fåtal personers upplevelser kommit fram i studien, vilket innebär att andra personer 
som har växt upp med en psykiskt sjuk förälder kan ha upplevelser som inte överensstämmer 
med studiens resultat. Ytterligare forskning med fler informanter krävs för att få en högre grad 
av överförbarhet. Verifierbarhet innebär enligt Kristensson (2014) i vilken utsträckning som 
resultatet kan representeras i det insamlade materialet och hur väl detta resultat kan verifieras 
(Ibid.). Studien visar på att det som framkommit i studien har baserats på ett varaktigt 
insamlat datamaterial, vilket visar läsarna att studien håller en hög verifierbarhet. Studiens 
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verifierbarhet har även stärkts genom att författarna direkt har återgett citat från 
självbiografierna i syfte att läsarna själva ska kunna se hur väl resultatet knyter an till citaten. 
Enligt Wihlborg (2017) används citat från en text med fördel i syfte att ge en ökad insikt om 
fenomenet, vilket ökar trovärdigheten i studien (Ibid.). Giltighet innebär hur stabilt materialet 
och resultatet är, samt hur väl författarna fokuserar på fenomenet som studien syftar till att 
undersöka (Kristensson, 2014). Giltigheten för studien har styrkts genom att författarna med 
jämna mellanrum försäkrade sig om att fokus låg på att svara till studiens syfte. Tillförlitlighet 
syftar till hur sanningsenligt resultatet är över tid, samt i vilken omfattning författarnas 
tolkningar grundas i det insamlade materialet och således inte i författarnas förförståelser 
(Kristersson 2014). Tillförlitligheten i studien stärktes genom att författarna valde 
självbiografier som datamaterial. Detta för att informationen om individernas upplevelser 
skulle bli mer detaljerad och omfattande i jämförelse med andra former av datainsamlingar. 
Tillförlitligheten ökade ytterligare genom att författarna undervägs förtydligade hur 
analysprocessen gått till, exempelvis genom att skapa ett schema över kodningen.  
 
Studien utgick från självbiografier som, enligt Socialstyrelsen (SFS 1960:729), är fritt 
tillgängliga för allmänheten efter publicering, vilket innebar att ingen inhämtning av 
informerat samtycke behövdes. De fyra forskningsetiska principerna, som enligt Codex (u.å) 
är huvudkraven i forskning, har i studien reflekterats över. Med undantag från 
nyttjandekravet, som innebär att författarna endast får använda det insamlade materialet till 
studiens syfte, kunde författarna bortse från de forskningsetiska principerna då de inte är 
relevanta i en studie baserad på självbiografier. Trots att de resterande principerna ej berörs 
vid självbiografistudier har författarna i denna studie reflekterat över dem, och vikten av att 
hantera datan på ett sätt som inte riskerar att åsamka informanterna skada. För att inte 
förändra innebörden gentemot den ursprungliga källan har ingen omformulering av texten 
skett. Istället har de upplevelser och tillhörande citat som framkommit i böckerna direkt 
överförts till studien, i enighet med Socialstyrelsen (SFS 1960:729). Eftersom författarna har 
egna arbetsrelaterade upplevelser av att möta familjer inom den psykiatriska omvårdnaden, 
diskuterade författarna sina upplevelser i ämnet. Detta gjordes för att författarna skulle sätta 
sina förförståelser åt sidan, i syfte att undvika att erfarenheterna färgade studiens resultat. 
Författarna har försökt att inte använda sin förförståelse i studien, vilket enligt Priebe & 
Landström (2017) är av största vikt.  
 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att ha växt upp 
tillsammans med en psykiskt sjuk förälder. Studiens resultat tyder på att en sådan uppväxt ofta 
innefattar en brist på information angående förälderns tillstånd och vad det kan leda till. En 
otrygghet finns hos barnen, vilket visar sig i känslor av ensamhet, rädsla och oro för sin 
förälder. Vidare visar resultatet att barnen tar ett stort ansvar i hemmet och att de har svårt att 
förutse vad som kommer att hända då den sjuke föräldern har en växlande sinnesstämning. 
Vanligt är att barnen känner skam över föräldern och situationen de hamnat i, och längtar 
efter att en dag kunna leva ett vanligt liv.  
 
Resultatdiskussionen utgår från resultatets tre kategorier: otrygghet, en betungande vardag 
och saknad. 
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Vikten av att känna trygghet 
I resultatet framkom att barnen upplever en otrygghet i sin livssituation med sin psykiskt 
sjuke förälder. Otryggheten baseras på en ständig oro för sin förälder och dennes situation 
som resulterar i att barnen själva blir negativt påverkade. Enligt Bee et al. (2013) känner 
barnen i denna situation en oro över situationen, bland annat då de inte har tillräcklig kunskap 
om sin förälders tillstånd och beteende. Även Dam, Joensen och Hall (2018) menar att barnen 
redan i ung ålder känner en oro över sin förälder och för hur den psykiska sjukdomen kommer 
att påverka föräldern och resten av familjemedlemmarna (Ibid.). I studien framkom även att 
barnen upplever en oro över att deras förälder ska förvärras i sitt sjukdomstillstånd och vad 
detta kommer att innebära för familjen. Barnen känner en oro då de inte vet hur de ska hantera 
och hjälpa föräldern i sitt sjuka tillstånd, särskilt när de uttrycker suicidtankar, vilket även Ali, 
Ahlström, Krevers och Skärsäter (2012) konstaterar. Ytterligare en slags oro hos barnen i 
studien är oron över hur förälderns sjukdom kan yttra sig bland allmänheten och för att 
föräldern ska göra något avvikande eller pinsamt som gör att förälderns hemlighet blir 
offentlig. Detta styrks även av Murphy, Peters, Wilkes och Jackson (2017), som menar att 
barnen är oroliga över hur deras föräldrars beteende skulle tas emot av personer i 
omgivningen, då de tänker att det skulle vara förödande ifall skolkamraterna fick veta 
sanningen (Ibid.). Barnen i studien upplevde även en oro för att föräldern ska vara ensam 
hemma när barnet är i skolan och vad föräldern då kommer att göra. Barnen är även oroliga 
över vilket stämningsläge föräldern kommer att vara i när de kommer hem. Detta styrker 
Murphy et al. (2017), som hävdar att barnen när de kommer hem från skolan ofta märker att 
föräldrarna har gjort konstiga saker, vilket skapar en oro över vad föräldern kommer att göra 
nästa gång barnen ska lämna hemmet (Ibid.). 
 
Barnen i studien upplever att all fokus från omgivningen ligger på föräldern och dennes 
sjukdom, vilket bidrar till att barnen ständigt upplever att de känner sig ensamma, att de 
kommer i andra hand och måste sätta sina egna behov åt sidan. Nilsson et al. (2015) menar att 
barnen, då de inte har möjlighet att fokusera på sina egna behov och intressen, inte har tid att 
umgås med sina vänner, vilket är en bidragande faktor till att de känner ensamhet. Även 
Murphy, Peters, Wilkes och Jackson (2016) bekräftar att barn i denna situation ofta känner att 
de egna behoven, inklusive de känslomässiga, kommer i sista hand. Detta bidrar till att barnen 
inte tror att de själva är viktiga eller är någonting värda, vilket i många fall leder till att 
barnens självbild blir försvagad och att de till slut inte vet vem de själva är (Ibid.). Barnen i 
studien har svårt att tro att någon utomstående skulle kunna förstå deras situation då de, på 
grund av skillnaderna mellan sin och andras familjer, känner sig ensamma om att leva med en 
psykiskt sjuk förälder. Även Murphy et al. (2017) menar att många barn är medvetna om att 
deras familjesituationer skiljer sig från sina vänners, vilket gör att de inte vågar öppna upp sig 
och berätta om sin situation. De behåller istället hemligheten för sig själva, vilket i längden 
leder till att de känner sig mer isolerade och ensamma (Ibid.). 
 
Barnen i studien upplever en rädsla för sin egen förälder, då förälderns personlighet har blivit 
förändrad sedan denne blev sjuk. Då barnen inte känner igen sin förälder uppstår en rädsla 
över vad föräldern kan tänkas att göra, vilket innebär att barnet lever ett ovisst liv. Barnen är 
rädda över hur de skulle bli behandlade och över hur de skulle kunna bli straffade om de gör 
fel inför föräldern. Martinsen et al., (2019) menar att barnen känner sig osäkra och rädda för 
sin förälder i de fall föräldern inte kan hantera sina känslor, utan skriker och startar bråk. 
Även Afzelius, Plantin och Östman (2018) bekräftar att barn i denna situation ofta är osäkra 
över förälderns humör och bristande tålamod. Barnen upplever att deras föräldrar lätt blir 
stressade och arga för saker som andra personer inte hade blivit arga för, vilket leder till att 
barnen ständigt anpassar sig för att inte uppröra föräldern (Ibid.). Detta bekräftas av Murphy 
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et al. (2017), som menar att barnen redan från tidig barndom kan identifiera ett förändrat 
beteende hos föräldrarna. Ytterligare en anledning till att barnen upplever rädsla är för vad 
föräldern kan göra mot dem om sanningen om familjen kommer fram (Ibid.). 
 
För att minska känslan av otrygghet som dessa barn kan känna, och för att öka deras känslor 
av mening och sammanhang, skulle sjuksköterskan kunna inleda med att berätta för barnet att 
dennes situation varken är onormal eller ovanlig, i syfte att barnet inte längre ska känna sig 
ensam om sin situation. Att känna trygghet är enligt Dahlberg och Segesten (2010) ett starkt 
behov hos människan och en grund för att kunna må bra. Först när behovet av trygghet är 
tillfredsställt kan en person fokusera på högre mål, såsom att känna tillhörighet med andra 
människor (Ibid.). Sjuksköterskan skulle behöva informera barnet om förälderns sjukdom och 
hur den kan påverka förälderns, familjens och barnets situation, för att minska barnets oro och 
lidande, som ofta beror på en ovisshet. En annan viktig uppgift för sjuksköterskan skulle 
kunna vara att berätta för barnet vart de kan vända sig om barnet blir rädd och lider av 
förälderns agerande. Sjuksköterskan bör aldrig glömma att denne har ett ansvar att anmäla till 
Socialtjänsten vid misstankar om att ett barn far illa. I tillfälle att barnet öppnar upp sig och 
berättar om sin situation bör sjuksköterskan lyssna, ställa öppna frågor och låta barnet prata 
fritt. Detta för att barnet ska känna sig lyssnad till och därmed kan känna tillit och 
samhörighet med sjuksköterskan, i syfte att barnet ska kunna uppleva ett minskat lidande. 
Sjuksköterskan skulle även, med barnets samtycke, kunna kontakta rektor och kurator på 
skolan där barnet går. Detta i syfte att informera om barnets situation, vad skolpersonalen 
skulle kunna göra för att underlätta för barnet, samt att barnet på så sätt kan få fler vuxna att 
känna tillit och trygghet till. Genom att skapa trygghet för barnet skulle sjuksköterskan kunna 
minska barnets lidande och öka dess känsla av mening och sammanhang, vilket Dahlberg och 
Segesten (2010) hävdar att alla har en längtan efter att känna. 
 

Vikten av en hälsosam vardag 
I studien uppger barnen att de har ett stort ansvar över sig själv och över sin förälder. Detta för 
att föräldern själv inte är i stånd till att ansvara för familjesituationen, utan istället överlåter 
föräldraansvaret på barnet. Bee et al. (2013) bekräftar att barn i denna situation ofta har ett 
stort ansvar för att både trösta och hålla samman familjen, samt att ta hand om hushållet. 
Detta ansvar innebär många gånger att barnet sätter sin förälders behov framför sina egna, 
vilket barnen upplever som en stor börda (Ibid.). Även Afzelius et al. (2018) bekräftar att 
föräldrar som har en psykisk sjukdom inte i full utsträckning har möjlighet att ta hand om sig 
själva eller sina familjemedlemmar, och att deras barn därmed får ta på sig ansvaret att vara 
den vuxna i familjen. Då barnen inte har någon annan person som de känner att de kan be om 
hjälp, är de själva tvungna att på egen hand ta detta ansvar, vilket barnen avsätter mycket av 
sin egen tid till (Ibid.). Barnen i studien är även ansvariga för att ta hand om sina husdjur och 
yngre syskon, vilket även Murphy et al. (2016) intygar är vanligt och som skapar stress hos de 
äldre syskonen. De känner att de inte lyckas att ta hand om och skydda sina yngre syskon i 
den grad de gärna vill göra, vilket resulterar i att de ofta känner sig ledsna och får dåligt 
samvete. Enligt Dam et al. (2018) åsidosätter barnen sitt liv när deras föräldrar mår dåligt, och 
de stannar ibland även hemma från skolan för att kunna ta hand om föräldern och de andra 
familjemedlemmarna. 
 
Barnen i studien uppger att de lever i en vardag som präglas av oförutsägbarhet på grund av 
att den psykiskt sjuka föräldern inte har full kontroll på sig själv eller på familjesituationen. 
Pihkala et al. (2012) bekräftar att barnen, så länge de inte har kunskap om sin förälders 
sjukdom, lever i en oviss tillvaro, och att ovissheten minskas då barnen får en tillräcklig 



 
 

 
 

20 

information angående förälderns tillstånd. Även Murphy et al. (2017) hävdar att barnen 
upplever deras föräldrars beteende som oförutsägbart, vilket är en påfrestning i vardagen 
(Ibid.). I studien grundas barnens oförutsägbarhet i att barnen inte vet på vilket humör 
föräldern är på eller vad föräldern planerar att göra härnäst, vilket leder till att barnen inte 
känner sig delaktiga i sin egen vardag. Ali et al. (2012) hävdar att barn som upplever dessa 
typer av situationer intar en ständig beredskap då de vet att vad som helst kan hända, när som 
helst. Att alltid vara förberedda på oväntade situationer påverkar barnens liv negativt genom 
att skapa en ovisshet och oförutsägbarhet för barnen (Ibid.). Murphy et al. (2016) är eniga, 
och menar att barn ofta ändrar sitt eget beteende i ett försök att göra så att föräldern ska må 
bättre, vilket leder till att de till slut inte vet vad de själva känner eller vad de borde känna 
(Ibid.). Barnen i studien upplever en ovisshet om det finns mat i hemmet eller inte, och vet 
därför inte när de får mat nästa gång. Då det inte finns någon mat hemma får barnen själva se 
till att handla, förutsatt att föräldern har pengar för att köpa mat. När pengar inte finns får 
barnen hitta på andra lösningar för att bli mätta, som att exempelvis äta hos sina kompisar. 
Power et al. (2016) menar att barnen utöver matsituationen heller inte kan vara säkra på att 
föräldrarna hämtar upp dem från skolan eller andra ställen som de kommit överens om, vilket 
leder till en oro då barnen själva måste lösa situationen (Ibid.).  
 
För barnen i studien är en vanlig känsla att skämmas över att deras förälder har en psykisk 
sjukdom och allt det för med sig. De uppmärksammar i ung ålder att det finns ett stigma kring 
att ha en psykisk sjukdom, och tänker att omgivningen dömer deras familj. Nxumalo och 
Mchunu (2017) menar att barnen tidigt ser skillnader på sin egen förälders beteende jämfört 
med andra vuxnas, vilket skapar en skam över sin situation. Dam et al. (2018) menar att 
barnen upplever en bristande öppenhet angående sin förälders tillstånd, både i den egna 
familjen, i skolan och i samhället i stort. Barnen tolkar det därför som om psykisk sjukdom 
inte är något som man ska prata om, vilket skapar mer skam hos barnen som försöker hålla 
förälderns sjukdom hemlig (Ibid.). Nilsson et al. (2015) belyser att skammen över sin 
situation leder till att barnen bevarar sin hemlighet inombords (Ibid.). Även i studien 
framkommer att barnen menar att skammen över sin förälders beteende och rädslan för att 
sanningen ska komma fram gör att de inte vill bjuda hem kompisar, och därmed känner de sig 
mer ensamma. Av samma anledning vill barnen inte heller visa sig utanför hemmet 
tillsammans med sin förälder. Detta bekräftas av Ali et al. (2012), som menar att barn till 
psykiskt sjuka föräldrar inte tror att personer i deras omgivning kan förstå deras situation eller 
hjälpa dem, vilket resulterar i att barnen håller sin situation för sig själv. Barnen berättar inte 
för någon hur de mår eller hur deras familjesituation ser ut då de är rädda för vad det skulle 
resultera i. Power et al. (2016) menar att barnen på grund av stigmat kring psykisk sjukdom 
hittar på historier angående var föräldern befinner sig när de i själva verket får psykiatrisk 
vård utanför hemmet. Barnen berättar istället att föräldern är bortrest, i syfte att inte behöva 
skämmas inför de människor som undrar varför föräldern inte är hemma hos sin familj (Ibid.). 
 
Sjuksköterskan skulle för att minska barnets belastningar i vardagen kunna vara den som 
medlar mellan barnet och föräldern, i syfte att skapa en klarare bild över vad som är barnets, 
förälderns respektive vårdens ansvarsområden. En sådan åtgärd hade kunnat bidra till att 
barnet känner en minskad skyldighet att ta ansvar över familjesituationen, och att barnets 
känslor av oförutsägbarhet kan minska, då barnet vet vad som förväntas av alla parter. Barnets 
vardag skulle därmed kunna bli mer hälsosam eftersom barnet skulle kunna lägga mer fokus 
och tid på sig själv istället för på sin förälder, och barnets livsvärld skulle kunna förändras till 
det positiva och bidra till att barnet mår bättre. Ekebergh (2015) menar att livsvärlden 
påverkas både vid positiva och negativa förändringar i livet. Ytterligare en åtgärd som 
sjuksköterskan skulle kunna vidta är att hjälpa barnet att träffa andra barn i samma situation, 
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exempelvis i en stödgrupp. Denna hjälp kan bidra till att barnet upplever en minskad känsla 
av skam, då barnet inte längre behöver känna sig ensamt om sin situation. Barnet befinner sig 
då i ett sammanhang som kan vara meningsfullt och som kan bidra till ett bättre 
välbefinnande. Känner sig barnet mindre ensamt kan detta leda till ett minskat lidande, vilket 
enligt Björk et al. (2012) kan öka barnets känslor av mening och sammanhang.  
 

Vikten av delaktighet 
Barnen i studien upplever en längtan efter att deras situation ska förändras så att de kan få ett 
liv som sina kompisar har, och som inte präglas av allt vad det innebär att leva med en 
psykiskt sjuk förälder. Martinsen et al. (2019) menar att barnen upplever en längtan efter att få 
vara tillsammans med familjen så som situationen såg ut innan föräldern blev sjuk. Detta 
eftersom sjukdomen påverkar samtliga familjemedlemmar negativt, då en osäkerhet nu 
föreligger angående hur de ska närma sig och tala med varandra som de gjorde förut (Ibid.). 
Murphy et al. (2016) bekräftar barnens längtan efter ett vanligt liv, och menar att det är 
mycket påfrestande för barnen att vara medvetna om skillnaderna mellan sina egna och andra 
barns familjesituation (Ibid.). Detta styrks även av Dam et al. (2018), som beskriver hur barn i 
dessa situationer känner en stark önskan om att komma bort ifrån sin situation och området de 
bor i, för att istället få ett annat, enklare liv (Ibid.). Barnen i studien upplever även en längtan 
efter kärlek, närhet och bekräftelse från sin förälder. Dam et al. (2018) hävdar att många barn 
längtar efter att ha någon som lyssnar på dem och deras behov, och att ha någon att få prata ut 
med om svårigheterna de är med om (Ibid.).  
 
Upplevelsen av att inte få tillräckligt med information och stöd om sin förälders psykiska 
sjukdom är något som samtliga barn i studien har erfarit. Bristen på information gör att 
barnen, när de har frågor angående förälderns diagnos eller tillstånd, inte vet vart de ska vända 
sig till för att få svar. Bee et al. (2013) bekräftar att en bristfällig kunskap angående förälderns 
sjukdom leder till att barnen känner osäkerhet och att de inte är delaktiga i situationen. Pihkala 
et al. (2012) menar att barnen känner en lättnad då de får en anpassad information från sin 
förälder och från vårdpersonal angående vad sjukdomen innebär och vad förälderns beteende 
kan bero på (Ibid.). Brist på information leder enligt Ali et al. (2012) till att barnen istället 
söker information på internet för att försöka förstå sjukdomen och hur denna kan påverka 
deras livssituation. Ofta leder den bristfälliga informationen till att barnen blir missnöjda och 
med tiden tappar förtroendet för vården (Ibid.). Barnen i studien menar att deras förälder inte 
har förmågan eller kunskapen som krävs för att förklara för sitt barn vad sjukdomen innebär. 
Power et al. (2016) bekräftar att många barn har en begränsad insikt i sin förälders sjukdom, 
och att vissa av dem inte ens har förstått att föräldern är sjuk, utan tänker att dennes beteende 
är normen (Ibid.). Barnen i studien upplever att bristen på information gör att de själva inte 
kan förstå varför föräldern mår dåligt, vilket ofta leder till att barnen skuldbelägger sig själva, 
då de tror att det är deras fel att föräldern är sjuk och mår dåligt. Murphy et al. (2016) 
bekräftar att det är vanligt att barn i denna situation tror att de är orsaken till föräldrarnas 
sjukdom, vilket kan leda till ett stort lidande. De barn som har äldre syskon upplever oftare att 
de inte har tillräcklig kunskap om förälderns sjukdom, vilket beror på att det äldsta syskonet 
ofta undanhåller information om föräldern i ett försök att skydda de yngre från den verkliga 
situationen (Ibid.). 
 
För att minska barnets känslor av brist på information och avsaknad av ett vanligt liv, skulle 
sjuksköterskan kunna ge barnet en anpassad information angående förälderns sjukdom och 
hur den påverkar familjen. Detta kan öka barnets känsla av att vara en del i familjesituationen, 
vilket i sin tur kan bidra till en positiv upplevelse som kan förändra barnets livsvärld till det 
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bättre. Att som barn kunna känna delaktighet i sin sjuke anhöriges situation är enligt Björk et 
al. (2017) en rättighet och av största vikt för att barnet ska kunna förstå situationen. För att 
ytterligare öka barnets känsla av delaktighet skulle sjuksköterskan, beroende på barnets 
utveckling och ålder, exempelvis kunna rita eller visa bilder och filmer för att förmedla 
information på rätt nivå till barnet. Då barn i denna situation ofta känner en längtan och ett 
behov av en närvarande vuxen som lyssnar på dem, skulle sjuksköterskan kunna ta sig an 
rollen som en fast punkt som barnet alltid är välkommet att prata med. Detta för att barnet ska 
känna sig delaktigt och uppmärksammat av sjukvården, vilket även Dahlberg och Segesten 
(2010) menar är grundläggande för att barnet ska få möjlighet att uppleva en god hälsa. Att 
inte känna sig delaktig i det som händer och att inte få det stöd och den information som 
barnet behöver kan leda till ett lidande för barnet (Knutsson, 2006). 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
• För att öka barnets känsla av delaktighet skulle sjuksköterskan kunna informera barnet 

om förälderns sjukdomstillstånd, vad som påverkar att föräldern mår som den gör, 
samt hur detta kan komma att påverka barnets situation.  

• Sjuksköterskan skulle kunna informera barnet om att det inte är ensamt i sin situation, 
fråga om barnet skulle vilja vara med i en stödgrupp tillsammans med andra barn i 
samma situation, och genomföra detta om barnet önskar. 

• För att minska barnets känslor av otrygghet skulle sjuksköterskan kunna erbjuda sig 
att finnas där för barnet, så att barnet vet att det har en trygg punkt dit det kan vända 
sig om föräldern är hotfull, skadar sig själv eller andra, eller då barnet av andra orsaker 
känner sig osäkert. 

• Sjuksköterskan skulle, med barnets medgivande, kunna informera rektorn och 
kuratorn på barnets skola om barnets situation och om hur de kan underlätta för barnet. 
Personalen på barnets skola skulle exempelvis kunna informera i klasserna angående 
psykisk sjukdom, vilket kan leda till att fler barn får kunskap om att det varken är 
onormalt eller ovanligt att ha en psykisk sjukdom. 

• Sjuksköterskan skulle kunna informera barnet om att sjukvården och andra personer i 
barnets närhet har ansvar för barnets förälder, i syfte att barnet ska känna mindre 
ansvar för föräldern. Sjuksköterskan skulle kunna prata med barnet och föräldern 
angående vikten av att barnet har en fritidsaktivitet, och uppmuntra till att detta förslag 
genomförs. 

• Sjuksköterskan eller någon denne vidarebefordrar till, skulle kunna medla mellan 
barnet och föräldrarna i syfte att förmedla båda parters upplevelser av situationen och 
att underlätta deras vidare kommunikation.  

• Sjuksköterskan bör, i de lägen då barnet berättar om sin situation och sina upplevelser, 
visa barnet respekt genom att vara öppen för dialog, lyssna och ställa öppna frågor för 
att barnet ska känna tillit till sjuksköterskan. Även om sjuksköterskan inte har svar på 
allt barnet säger, är det nog så viktigt att lyssna till barnets tankar och upplevelser. 

• Sjuksköterskan skall, i de situationer som familjen är i kontakt med vården, göra en 
orosanmälan vid misstanke om att barnet far illa, och därigenom inleda en utredning 
för barnets bästa. 
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FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
I dagens läge föreligger en otillräcklig forskning angående upplevelsen av att ha växt upp med 
en psykiskt sjuk förälder. Vidare forskning av ämnet bör utföras i syfte att få förståelse för 
barnens upplevelser, vilket kan leda till att samhället tidigt kan upptäcka barnen och 
därigenom sätta in tidiga insatser. Ett förslag på forskning skulle kunna vara en kvalitativ 
intervjustudie, där barnen och deras föräldrar kan berätta om sina respektive upplevelser av att 
leva i en vardag präglad av psykisk sjukdom. 
 

SLUTSATS 
Barn till en psykiskt sjuk förälder känner oro över förälderns tillstånd, vilket ofta grundar sig i 
att de inte fått tillräcklig information vare sig från föräldern eller sjukvården. Barnen upplever 
att allt fokus ligger på föräldern, vilket innebär att barnen många gånger känner sig 
bortglömda och ensamma. Barnen märker att det finns ett stigma kring psykisk sjukdom i 
samhället, vilket bidrar till känslor av skam över sin förälder och att de inte vågar berätta om 
sin situation, vilket i sin tur leder till känslor av ensamhet. Barnen upplever en 
oförutsägbarhet i vardagen, vilket ofta beror på ovissheten och rädslan över vad föräldern 
kommer att göra härnäst. Barnen upplever också att de på flera plan har ett stort ansvar i sin 
familj, vilket ofta leder till en längtan efter ett vanligt liv, där barn kan få vara barn och inte 
behöver inta föräldrarollen. För att hjälpa barnen att känna sig delaktiga, trygga och kunna 
uppleva en hälsosam vardag, bör fokus hos sjuksköterskan ligga i att upplysa, lyssna till och 
skapa ett förtroende med barnet. Detta i syfte att skapa en trygg punkt för barnet att vända sig 
till i alla situationer, vilket skulle kunna leda till en tryggare och mer kvalitativ vård och 
därmed ett minskat lidande för dessa barn. 
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Bilaga 1 
 
Sökschema över självbiografier  
 
Databas Datum Sökord Träffar Utvalda (de böcker som stämde 

överens med studiens syfte och 
inklusionskriterium)  

LIBRIS 2019-
02-28 

Psykiskt sjuka 
föräldrar* 

166  

    (biografi* OR 
självbiografi* OR 
patografi*) 

7 2  
 

LIBRIS 2019-
03-05 

Psykisk* 15707  

  (biografi* OR 
självbiografi* OR 
patografi*) 

694  

    (barn till psykiskt 
sjuka*) 

20 1 

LIBRIS 2019-
04-08 

Barn till psykiskt 
sjuka* 

137  

    (biografi* OR 
självbiografi* OR 
patografi*) 

20 2 

 
Självbiografierna som valdes ut är:  
“Maskrosungen” skriven av Sandra Gustafsson (2016). 
“Mysteriet mamma” skriven av Trude Lorentzen (2014). 
“Elefanterna i rummet och att vara barn i deras skugga” skriven av Andreas Forsman (2011). 
“Pojken som kallades det” skriven av David Pelzer (2016). 
“Bakom gallret: hur jag överlevde min faders vansinne” skriven av Maude Julien (2017). 
 



 
 

 

Bilaga 2 s. 1(2) 
Presentation av självbiografier 
 
 
Titel: Maskrosungen 
Författare: Sandra Gustafsson 
Förlag: Hoi Förlag AB 
Utgivningsår: 2016 
Född 1972 i Sverige. 
Självbiografi. 
 
Handling: Maskrosungen handlar om Sandra som växer upp med sin mamma som lider av 
depression och vanföreställningar, som blir starkare med åren. Sandra tar efter sin förmåga 
ansvar för hushållet, samtidigt som hennes mamma låser in sig på sitt rum där hon röker och 
pratar med sig själv. Vissa dagar är Sandras mamma varm och kärleksfull, men majoriteten av 
tiden ser Sandra sin mamma som mamma kall, orättvis och självisk. I hemmet finns oftast 
ingen mat, vilket leder till att Sandras kompisar smugglar ut mat till henne, vilket är 
avgörande för att Sandra ska klara sig. Den ohållbara situationen leder till att Sandra efter 
många år med sin mamma istället flyttar till sin pappa.  
 
Titel: Mysteriet mamma 
Författare: Trude Lorentzen 
Förlag: Ordfront 
Utgivningsår: 2014 
Född 1974 i Norge. 
Självbiografi. 
 
Handling: Trude är tonåring och bor med sin mamma, som plötsligt blir deprimerad och lider 
av psykoser och stark ångest. Då hennes mamma är inlagd på psykiatrisk avdelning, gör hon 
flera självmordsförsök, och tar efter en kort sjukdomstid slutligen sitt liv. Trude kan inte 
förstå varför hennes mamma, som nyss var helt frisk, valde att överge henne. Hon flyttar hem 
till sin pappa och försöker lämna de svåra minnena bakom sig. När Trude själv blir vuxen 
bestämmer hon sig för att försöka förstå vad som egentligen hände hennes mamma.  
 
Titel: Elefanterna i rummet och att vara barn i deras skugga 
Författare: Andreas Forsman 
Förlag: Books on Demand 
Utgivningsår: 2011 
Född 1984 i Sverige. 
Självbiografi. 
 
Handling: Boken beskriver hur Andreas växer upp med sin mamma, som redan innan sonens 
födsel drabbas av psykoser och panikångestattacker. Andreas pappa dog när han var liten, och 
som barn hamnar Andreas därför ofta i skuggan av sin ensamstående mammas psykiska 
besvär. I perioder tillbringar han mycket tid hos sina morföräldrar, där han får en stabil 
vardag, men när Anders är nio år beslutar hans mamma sig för att han ska bo hos henne och 
ha större avstånd till sina morföräldrar. Detta resulterar i en oförutsägbar vardag med endast 
sin mamma som vuxet stöd.  
 
 



 

 

Bilaga 2 s. 2(2) 
Titel: Pojken som kallades Det. 
Författare: David Pelzer 
Förlag: Bonnier pocket 
Utgivningsår: 2016 
Född 1960 i USA. 
Självbiografi. 
 
Handling: Davids uppväxt var till en början helt normal, med sina föräldrar och fyra syskon. 
När David fyller fyra år blir hans mamma personlighetsförändrad, då hon drabbas av 
emotionellt instabil personlighetsstörning. Hon börjar att systematiskt misshandla David 
psykiskt och fysiskt, och under åtta år fortsätter han att utsättas för en oerhört grym tortyr, där 
mamman slår, skär och bränner honom svårt. Hon nämner honom inte vid namn och 
bestämmer allt i hans liv; när han ska sova, äta och gå på toaletten. Hans syskon blev inte 
utsatta för moderns tortyr, men förbjöds att umgås med honom, och blev intalade att David 
förtjänade bestraffningen han blev utsatt för. Efter åtta år av misshandeln blev David till slut 
omhändertagen av myndigheterna. 
 
Titel: Bakom gallret: hur jag överlevde min faders vansinne. 
Författare: Maude Julien 
Förlag: Lind & Co 
Utgivningsår: 2017 
Född 1958 i Frankrike. 
Självbiografi. 
 
Handling: Maude växer upp tillsammans med båda sina föräldrar. Tidigt visar pappan tecken 
på vanföreställningar och storhetsvansinne, då han är övertygad att människor antingen är 
svaga, eller mentalt och fysiskt starka. Han vill därför göra Maude så mentalt och fysiskt stark 
att hon ska kunna klara av att överleva att bo i ett koncentrationsläger utifall ett krig startar. 
Maude är därför ständigt hungrig och tvingas bo utan värme i sitt rum, och behandlas 
tortyrliknande av sin pappa. Hon låstes ofta in i en mörk källare där hon inte tilläts att röra sig, 
medans råttorna kröp på henne. Även då hon tvingades att länge hålla fast vid ett elstängsel 
förbjöds hon att röra sig eller prata. Hon förbjöds att gå i skolan eller att lämna huset i andra 
ärenden, utan hade istället långa dagar av fysiskt arbete och psykiska bestraffningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 s. 1 (2) 
Källkritik av tryckt text 
 
-Vilken form av litteratur är detta - vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 
populärvetenskap?  
 
-Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i fråga?  
 
-Vem/Vilka är författaren/författarna- vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilka 
perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft?  
 
-När trycktes källan- har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå 
innehållet, av annan orsak?  
 
-Har texten blivit kvalitetsgranskad- av vem, i vilket syfte?  
 
-På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 
kunskap inom mitt ämnesområde? 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 3 s. 2(2) 
 

Kvalitetsgranskning av självbiografierna 
 
Titel 
 

Form av 
litteratur 

Ansvarig 
utgivare 

Författare Årtal Källkritiskt granskad Hur texten kan utveckla 
akademisk och 
professionell kunskap 

Maskrosungen Självbiografi Hoi Förlag AB 
Helsingborg 

Sandra 
Gustavsson 

2016 Efter kontakt med bokförlaget framkom 
att alla journaler, utredningar och 
rapporter i boken är autentiska och finns 
i författarens ägo, samt är officiella 
myndighetshandlingar. 

Samtliga självbiografier 
utvecklar akademisk och 
professionell kunskap, då 
författarna ingående har 
uttryckt sina upplevelser av 
att växa upp med en 
psykiskt sjuk förälder. 

Mysteriet 
Mamma 

Självbiografi Ordfront 
Stockholm 

Trude 
Lorentzen 

2014 Efter kontakt med bokförlaget framkom 
att självbiografin inte är källkritiskt 
granskad av förlaget. 

 

Elefanterna i 
rummet och 
att vara barn i 
deras skugga 

Självbiografi Books on 
Demand 
Stockholm 

Andreas 
Forsman 

2011 Efter kontakt med bokförlaget framkom 
att självbiografin inte är källkritiskt 
granskad av förlaget. Då författaren är 
egenutgivare tar denne själv ansvar för 
innehållet i självbiografin.  

 

Pojken som 
kallades Det 

Självbiografi Bonnier pocket 
Stockholm 

David 
Pelzer 

2016 Efter kontakt med bokförlaget framkom 
att självbiografin inte är källkritiskt 
granskad av förlaget. 

 

Bakom gallret Självbiografi Lind & Co 
Stockholm 

Maude 
Julien 

2017 Efter kontakt med bokförlaget framkom 
att den språkliga kvalitén granskades 
med hjälp av professionella översättare, 
samt att boken korrekturlästes och 
arbetades igenom av redaktör. 

 

 


