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Abstract 

The purpose of this study was to describe experiences in daily social life of 

parents of children with psychotic illness. Five parents with long-term experience 

of psychotic illness have been interviewed. The frame of reference in emotion 

theories of Thomas Scheff and Randall Collins have been used to analyze the 

results. The study is qualitative and has a phenomenological approach to shed 

light of meanings in daily social life. The following meanings was found: 

Openness with certain reservation shows that honesty is important for the feeling 

of solidarity, Social expectations in daily life describes the parents´ own 

expectations as well as expectations from others. In The important confirmation 

the findings show that the parents´ need understanding for the family situation, 

and the findings also show the importance of support for the family and 

acceptance of the psychotic illness.  
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Det är viktigt i alla sammanhang att 

man har en bra och öppen dialog med 

människor man träffar, att man är rak 

och talar om vad man känner och hur 

man känner, hur man upplever saker 

och ting och då blir man bemött på 

samma sätt 

(Per, förälder) 
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1. INLEDNING 

 

”Vi har valt att vara öppna om hur vi har det och på något sätt tror jag att det underlättar 

om man gör det”, berättar Ingrid
1
 i en av de intervjuer som ligger till grund för denna 

studie. Karl
2
 beskriver vid ett intervjutillfälle att en del av hans vänner försvann när 

hans barn insjuknade i psykossjukdom: ”Vet du, många blir ju rädda för den här 

sjukdomen så är det ju”. Ingrid och Karl är med tre andra personer i denna studie, 

föräldrar till ett vuxet barn med psykossjukdom. 

I denna studie har fem föräldrar med långvarig erfarenhet av psykossjukdom intervjuats. 

Psykossjukdom
3
 kan medföra symtom som hallucinationer, vilket innebär förvrängda 

smak-, syn-, känsel- eller hörselupplevelser (Cullberg 2005: 42-46; Levander 2008: 20). 

Vanföreställningar är ett annat psykotiskt symtom vilket innebär att personens tankar 

om verkligheten avviker, jämfört med omgivningens (Cullberg 2005: 34-39). I Syrén 

(2010: 75-85) beskrivs psykossjukdom som ett ovisst tillstånd kring vilka upplevelser 

som är verkliga eller overkliga och kring vad som är sjukt respektive friskt i den egna 

personen (ibid.). I fokus för denna studie står personliga erfarenheter av hur föräldrar till 

ett vuxet barn med psykossjukdom upplever vardagens sociala liv. Med vardagens 

sociala liv avses det ”vanliga” liv som vi alla lever i en social kontext med (Johansson 

och Lalander 2010: 9-17) och kan förstås som den vardagsverklighet som studiens 

deltagare upplever av fritid, vänskap och arbetsliv. 

Att leva nära en person som drabbats av allvarlig psykisk störning/sjukdom
4
 är många 

gånger en psykisk och social påfrestning, visar rapporter från Socialstyrelsen (2002: 7; 

2010: 1-3). Som anhörig till en person med psykossjukdom är förändrade och stundtals 

                                                           
1
 Påhittat namn för skydd av personens integritet (Denscombe 2009: 195-200; Vetenskapsrådet 1990: 12). 

2
 Påhittat namn för skydd av personens integritet (Denscombe 2009: 195-200; Vetenskapsrådet 1990: 12). 

3
 Psykossjukdom förklaras vidare i avsnitt ”psykossjukdom” i kapitel två. 

4
 Begreppen används i dessa rapporter. För mer definitioner, se avsnitt för begreppsdefinitioner kring 

psykisk problematik i kapitel två. 
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skrämmande beteenden plågsamma upplevelser (Nyström & Svensson 2004: 363-380; 

Pejlert 2001: 194-204; Syren 2010: 86-96). Psykisk ohälsa som exempelvis sömn – och 

ångestproblematik är vanliga följder av att vara anhörig
5
 till en person med allvarlig 

psykisk sjukdom (Socialstyrelsen (2010: 1-3). Forskning visar att nära hälften (45 %) av 

anhöriga till en person med psykosdiagnos själva drabbats av psykisk problematik och 

42 % kände själva ett behov av omsorg och stöd, visar Östman, Wallsten och Kjellin 

(2005: 297). Även sociala aspekter av livet som yrkesliv och fritidsintressen kan 

förändras för anhöriga (Socialstyrelsen 2010: 1-3). Det sociala livet påverkats för en del 

anhöriga negativt som följd av att vara anhörig till en person med psykisk sjukdom
6
. En 

del anhöriga till en person med psykosdiagnos hade gett upp det egna fritids- och 

yrkeslivet. Ungefär en tredjedel hade som följd av sjukdomen isolerat sig och upplevt 

att det egna sociala umgänget fått stå tillbaka (Östman et al. 2005: 297). Det 

förekommer att anhöriga skuldbeläggs för ett genetiskt arv av den psykiska sjukdomen 

(Socialstyrelsen 2002: 10) och anklagas av omgivningen för bristande föräldraskap 

(Larson och Corrigan 2008: 87-90). Familjer i vilken en person drabbats av psykisk 

sjukdom har visat sig uppleva familjestigma, genom associationer med personen som 

insjuknat. Samhällets generella syn på bristande föräldraskap som orsak till psykisk 

sjukdom kan leda till skamkänslor, vilket påverkar det sociala livet som skygghet från 

andra människor och hemlighållande av sjukdomen (ibid.). 

Att valet föll på en målgrupp som föräldrar till ett vuxet barn med psykossjukdom beror 

på flera orsaker. En orsak är mitt eget intresse för psykiatri och att jag tidigare under 

utbildningen på Socionomprogrammet, genomförde en projektplan tillsammans med ett 

intresseförbund för psykossjukdomar. Jag tyckte mig uppleva ett behov hos anhöriga att 

uppmärksamma deras situation, och med anledning av denna uppsats valde jag att 

kontakta förbundet för att fördjupa mig i deras erfarenheter av hur det är att leva som 

förälder med ett vuxet barn med psykossjukdom i vardagens sociala liv. För att få fram 

djupare och mer detaljerad kunskap har studien en fenomenologisk ansats, vilket vidare 

beskrivs i kapitel fyra. 

                                                           
5
 Begreppet anhörig används i dessa rapporter.  Jeppsson-Grassman (2003: 11–13) föreslår begreppet 

närstående som rymmer mer vidd, och vad som avses att vara närstående som en definition som varje 

enskild person får avgöra, vare sig banden är biologiska eller själsliga.  
6
 Psykisk sjukdom avses i denna studie psykoser, affektiva störningar och ”andra diagnoser” [sic!] 

(Östman et al. 2005: 293-297). 
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1.1    Problemformulering 

Efter en litteraturgenomgång är upplevelser om sorg och lidande av att vara anhörig 

eller förälder till ett vuxet barn med psykossjukdom väl beskrivet. Vidare är även 

anhörigas erfarenheter av den psykiatriska vården och myndigheter ett väl utforskat 

forskningsområde. Vardagens sociala liv har inte ägnats lika stor uppmärksamhet, även 

om det förekommer uppgifter om att anhörigas sociala liv påverkats åt negativt håll 

(Larson & Corrigan 2008: 87-90; Socialstyrelsen 2010: 1-3; Östman et al. 2005: 297). 

Vad som saknas är mer detaljerad och nyanserad kunskap av hur det vardagliga sociala 

livet påverkats, och därför inriktar sig denna studie kring detta ämnesområde. 

Vardagens sociala liv kan vid första anblick förefalla som ett ointressant 

forskningsområde, men jag vill likt författarna Johansson och Lalander (2010: 9-17) 

hävda motsatsen. Det vardagliga livet döljer många gånger kunskap om människors 

beteenden, åsikter, värderingar och känslor. Genom att likt Socialstyrelsen (2010: 3-6) 

betrakta anhöriga till personer med psykisk sjukdom som en tillgång, anser jag att 

erfarenheter av vardagens sociala liv kan tillföra ytterligare kunskap om anhörigas 

situation. I ett längre perspektiv kan kunskap om erfarenheter av att vara anhörig även 

leda till attitydförändringar, och min förhoppning är att studien kan tillföra en mer 

nyanserad och detaljerad beskrivning av hur det är att vara förälder till ett vuxet barn 

med psykossjukdom i en social kontext. 

1.2    Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att beskriva erfarenheter av vardagens sociala liv för 

föräldrar till ett vuxet barn med psykossjukdom. Utifrån syftet är jag intresserad av att 

besvara följande frågeställningar: 

 

- Hur har vardagens sociala liv generellt sett påverkats av att vara förälder till ett 

vuxet barn med psykossjukdom? 

 

- Hur har vardagslivets sociala relationer påverkats som förälder till ett vuxet barn 

med psykossjukdom? 
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- Hur har det egna sociala livet gällande fritid eller aktiviteter påverkats av att 

vara förälder till ett vuxet barn med psykossjukdom, respektive det 

gemensamma sociala livet tillsammans med barnet? 

 

1.3    Avgränsning 

Studien undersöker endast erfarenheter av vardagens sociala liv. Som tidigare beskrivits 

under problemformuleringen, belyser tidigare forskning främst anhörigas erfarenheter 

utifrån psykiatrisk vård och olika myndigheter. Vidare har jag valt bort generella 

känslomässiga upplevelser av att vara förälder till ett vuxet barn med psykossjukdom, 

då sådana erfarenheter i högre grad blivit uppmärksammade inom forskning. Även om 

det är intressant och viktigt att belysa ovan nämnda erfarenheter, har jag valt att 

begränsa studien. Studien behandlar endast erfarenheter för föräldrar till barn som idag 

är vuxna, vilket innebär att alla är över 18 år. Jag har enbart intervjuat föräldrar med 

långvarig erfarenhet av någon form av diagnosticerad psykossjukdom, som exempelvis 

schizofreni eller någon annat psykotisk sjukdom. 

1.4    Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. Varje kapitel inleds med en kort introduktion som 

förklarar kapitlets ämnesområde. Kapitel två utgör uppsatsens bakgrund i vilken 

psykossjukdom, definitioner av psykisk problematik och tidigare forskning om 

upplevelser av att vara anhörig beskrivs.  

I kapitel två behandlas studiens teoretiska referensram vilken innefattar emotionsteorier 

utifrån Thomas Scheff och Randall Collins. Studiens metodologiska tillvägagångssätt 

beskrivs i kapitel fyra.  I kapitel fem redovisas resultatet av de fem intervjuer som legat 

till grund för denna studie. 

I kapitel sex analyseras resultatdelen med hjälp av studiens teoretiska referensram och 

tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en resultatdiskussion i kapitel sju.  Till sist 

följer en referenslista och bilagor med ett informationsbrev som delats ut till studiens 

deltagare, samtyckesbrev och en intervjuguide som legat till grund studiens intervjuer 
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2. BAKGRUND 

_______________________________________________ 

Vad innebär det för en människa att drabbas av psykossjukdom? Vad visar forskning 

om anhörigas situation? I detta kapitel besvaras dessa frågor. I kapitlet redogörs även 

för olika begreppsdefinitioner av psykisk problematik, för att belysa olika variationer. 

Kapitlet avslutas med en övergripande beskrivning om stödinsatser för anhöriga. 

_______________________________________________ 

2.1    Psykossjukdom 

 

I denna studie är begreppet psykossjukdom ett centralt begrepp. Varje år insjuknar  

20 -30 personer per 100 000 invånare i psykossjukdomar. Psykos är ett samlat begrepp 

för olika tillstånd av sjukdomar (Vårdguiden 2011a) i vilka ”förvrängda” uppfattningar 

om världen uppstår. Hallucinationer och vanföreställningar är vanliga symtom på 

psykos. Hallucinationer är upplevelser av smaker, lukter, känsel, ljud och syner som inte 

orsakats av yttre stimulans (Cullberg 2005: 42-46). När sjukdomsinsikt saknas hos en 

person med psykotiska symtom som hallucinationer sker ingen reflektion om 

upplevelserna är logiska, då de för personen upplevs som verkliga (Ottoson 2009: 27). 

När en personens tankar om verkligheten tydligt avviker jämfört med omgivningens kan 

man tala om vanföreställningar, vilket är ett annat psykotiskt symtom. Upplevelser av 

att känna sig förföljd, se den egna personen som upphöjd över andra människor eller 

olika former av tankekontroll är vanligt förekommande vanföreställningar (Cullberg 

2005: 34-39). Psykotiska personer kan uppleva tvivel mellan vilka upplevelser som är 

verkliga och vilka som är overkliga upplevelser. Det psykotiska tillståndet beskrivs som 

ett inre existentiellt krig. Att drabbas av en psykos innebär på många sätt ett oförklarligt 

lidande (Syrén 2010: 75–77) och skildras som ”att förlora kontakten med verkligheten”. 

Psykotiska upplevelser är mångskiftande vilket innebär att de alla upplevs på olika sätt 

för varje enskild individ och att de kan framträda på olika sätt (Cullberg 2005: 25-29).  
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Vem kan drabbas av psykos? Och varför? Svaret på dessa frågor finns det inget entydigt 

svar på. Vad forskning kommit fram till är om an anhörig drabbats av psykos är chansen 

större att man drabbas av samma problematik. Andra orsaker kan vara om en individ 

upplevt problem i sin omvärld som exempelvis bristfällig uppväxt eller varit med om 

obehagliga upplevelser Det finns även uppgifter om att psykos kan härröra från 

individens eget psyke i form av en störning. Olika perspektiv som det biologiska, 

psykodynamiska eller det kognitiva har alla olika förklaringar om orsaken till psykos. 

Frågan om psykotiska tillstånd sitter i kroppen eller själen är ständigt aktuell (Levander 

2008: 21–29). Cullberg (2005: 93-99) bidrag till varför en psykos uppstår är att det är en 

reaktion på någon form av stressrelaterad belastning. Sådana belastningar kan vara 

somatiska sjukdomstillstånd som exempelvis hjärnsjukdomar, missbruk av olika slag, 

brist på sömn, depression eller förändringar i livet. Psykoser kan vara kortvariga eller 

långvariga. När psykoser övergått i mer långvariga tillstånd kallas de schizofrena. 

Risken att insjukna i schizofrena psykoser tilltar efter 18 – 20 års ålder (ibid.) och risken 

att drabbas är cirka 1 % högre hos män (Ottoson 2009: 161). Schizofreni räknas till en 

av psykossjukdomarna
7
 (Vårdguiden 2011a) och delas in i olika undergrupper

8
 då 

symtom kan variera (Ottoson 2009: 160-171). Schizofreni leder generellt sett en 

förändring av personligheten (Topor 2001a: 34; Nyström & Svensson 2004: 368) och 

underliga beteenden jämfört med beteenden personen hade innan insjuknandet (Ottoson 

2009: 161). För att diagnosticeras med schizofreni ska sammantaget kriterier som  

vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal, katatont beteende
9
 eller affektiv 

avflackning
10

 kunna fastställas (MINI-D IV 1995:111).  

 

I denna studie används psykossjukdom som övergripande begrepp då flertalet av barnen 

till föräldrarna i denna studie diagnosticerats med någon form av psykossjukdom. Val 

av begrepp är dock problematiskt, då det förekommer ett flertal begrepp för psykisk 

                                                           
7
 Schizofreni benämns även som en psykisk störning (Ottoson 2009: 160) och som ett psykotiskt syndrom 

(Cullberg 2005: 126). 
8
 Exempelvis paranoid schizofreni, kataton schizofreni och schizoaffektivt syndrom (Ottoson 2009: 163-

167).  
9
 Katatont beteende beskrivs som störningar i kroppens rörelsemönster som orörlighet och ”låsta 

ställningar” (Cullberg 2005: 136). 
10

 Innebär att känslor är likgiltiga (Schizofreniskolan 2011: 1). 
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problematik men även utifrån andra aspekter, vilket redovisas nedan.  

 

2.2     Begreppsdefinitioner av psykisk problematik  

     

”Min dotter är psykiskt sjuk”, berättar en av föräldrarna i en av de intervjuer som 

genomfördes för denna studie. I en annan intervju som legat till grund för denna studie, 

menar en förälder att begreppet ”psykisk ohälsa” inte passar för den psykiska 

problematik som hennes barn råkat ut för. Citaten ovan kan illustrera problematiken 

kring olika begreppsdefinitioner och vilka begrepp som ska användas. Utifrån 

genomgång av litteratur, tidigare forskning och internetsidor framkommer varierande 

begrepp som: 

- psykos (Cullberg 2005: 34; Levander 2007: 19), psykotiska syndrom (Cullberg - 

2005: 111; MINI-D IV 1995:111; Ottoson 2009: 68), långvarig psykossjukdom 

(Syrén 2010: 12). 

- psykisk störning (Ottoson 2009: 159; SOU 2010: 31). 

- psykiska problem (Ewertzon 1999: 6; Ewertzon 2001: 14), svåra psykiska 

problem (Topor 2011: 13) 

- psykisk ohälsa (Sjöblom 2010: 12; SOU 2010: 31). 

- psykisk sjukdom (Larson & Corrigan 2008: 87; Östman & Kjellin 2002: 494; 

SOU 2006:100). 

 

I en statens utredningar används begreppen psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, psykisk 

störning och psykisk sjukdom - i samma stycke (SOU 2010: 31). I Ottoson (2009: 16) 

framkommer det att begreppet psykisk störning generellt sett har ersatt begreppet 

psykisk sjukdom då ”fördelen är att det täcker hela psykopatologin och eliminerar 

konstlade uppdelningar, dels markerar att den medicinska sjukdomsmodellen 

kompletterats med den psykosociala sjukdomsmodellen”(ibid.). Psykisk störning är ett 

samlingsbegrepp för personer vars tillstånd diagnosticerats som psykiatriskt (SOU 

2006: 5). En psykisk störning kan vara någon form av psykossjukdom, allvarligare 

affektivt syndrom, personlighetsstörningar
11

 och neuropsykiatriska tillstånd (ibid.).  

                                                           
11

 Personlighetsstörningar beskrivs som ”störningar av personlighetens utveckling” och förekommer i 

varierande former som t.ex. paranoid-, schizoid-, antisocial- och narcissistisk personlighetsstörning 

(Ottoson 2009: 478-490). 
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Begreppet psykiskt funktionshinder kan bli en konsekvens för en person med psykisk 

störning. Begreppet definieras följande:  

 

en person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga 

svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa livsområden 

och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre 

tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning (ibid: 6). 
 

Som beskrivits ovan betyder inte en psykisk störning i sig ett psykiskt funktionshinder, 

utan endast om det lett till inskränkning i dennes liv. Enligt Schön (2009: 11) är 

Socialtjänstens stöd en betydelsefull länk för delaktighet i samhället för personer med 

psykiska funktionshinder. Ett begrepp som representerar människor som drabbats av 

långvarig psykisk ohälsa är psykisk funktionsnedsättning (ibid.). En sådan 

funktionsnedsättning är inte synonymt med funktionshinder utan är ett enskilt begrepp. 

En funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av den fysiska, psykiska eller 

intellektuella funktionsförmågan (Socialstyrelsen 2010a).  

 

Begreppet psykisk ohälsa har ingen tydlig definition och används både inom psykiatrin, 

socialtjänsten och inom brukarorganisationer (ibid: 11-12). Utifrån Vårdguiden (2011a) 

kan begreppet utläsas som samlingsbegrepp för exempelvis ensamhet, sorg, depression, 

psykos eller ångest. I lagtext framkommer ytterligare en nyans av psykisk störning – 

allvarlig psykisk störning
12

. Begreppet är inte medicinskt utan skapat för rättsväsendet.  

En sådan störning bedöms i en rättspsykiatrisk undersökning
13

, och domstol avgör 

utifrån ett samlat utlåtande av denna undersökning, om personen ska dömas till 

påföljden rättspsykiatrisk vård eller dömas till fängelse (Strand, Holmberg & Söderberg 

2009: 34–37). Bakåt i tiden, år 1763, användes begrepp som ”vansinniga”, ”dårar” och 

”sinnessjuka” för personer som avvek i beteende (Sundgren 2011: 156–157).  

 

Som framkommit förekommer varierande begrepp och definitioner kring psykisk 

problematik och det har emellertid inte varit en enkel uppgift att välja begrepp för 

studien. Andersson och Swärd (2008: 241) påvisar problematiken med 

                                                           
12

 Till allvarlig psykisk störning räknas t.ex. psykoser, depressioner med självmordsrisk, svår 

personlighetsstörning och alkoholhallucinos (Strand, Holmberg & Söderberg 2009:34–35). 
13

 En sådan undersökning genomförs av rättspsykiatrer, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, 

mentalskötareoch arbetsterapeuter på en av landets undersökningsenheter (Strand et al. 2009: 52–53). 
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begreppsdefinitioner, då sådana definitioner kan särskilja människor som kan befinna 

sig i marginella samhällsställningar. Levander (2008: 19–29) menar att psykiatriska 

diagnoser och symtom används för att det ska vara möjligt att samtala om olika symtom 

men kan dessvärre inskränka individers personlighet för mer till kategoriska antaganden 

utifrån diagnoser. Även språket inom psykiatrin kan vara problematiskt, då språket 

inom psykiatrin kan vara svårt för utomstående att förstå. Cullberg (2005: 21) menar att 

diagnosticering fungerar som sortering för en del handlingssätt, och en allmän 

missuppfattning är att det är synonymt med ”sjukförklaring”, vilket inte alltid är fallet. 

Topor (2001a: 36–38) problematiserar diagnosticering, då olika länder har olika 

kriterier för att diagnosticera en psykisk störning som schizofreni. Diagnosticering kan 

för individen både vara problematiskt och vara till hjälp (ref). En diagnos som 

Schizofreni undviks in i det sista då diagnosen kan innebära stigmatiserande effekter 

(Ottoson 2009: 160). I Syrén (2010: 103) uttrycks funderingar om diagnoser mellan en 

anhörig och en person med psykossjukdom:  

 

Man kan ställa sig frågan vad som är sjukdom och vad som är livet för din del” 

(närstående)”Det är nog samma sak eftersom man inte är en frisk person och en sjuk 

person. Etiketterna och diagnoserna man får som patient i psykiatrin är till för 

läkarna och säger egentligen inget om vem man är [sic!][---](ibid.).  

 

Cullberg poängterar att begreppet psykos är fenomenologiskt som är psykologisk 

förankrat, vilket innebär att det inte finns någon exakt biologisk förklaring utan bedöms 

utifrån det man för ögat kan se och göra en bedömning utifrån (Cullberg 2005: 34). I 

Scheff (1990: 158) ses  psykisk sjukdom ur ett  sociologiskt perspektiv: ”När personer 

blir medvetna om deras stämpel, kan detta leda till att de spelar rollen som psykisk sjuk, 

först av ouppmärksamhet, men senare, kanske, påtvunget” [fritt översatt] (ibid.). 

Psykisk sjukdom ses på så vis som en del av en social roll. 

 

 2.3    Tidigare forskning – upplevelser av att vara anhörig  

 

”Sorgen går aldrig över, det är skillnad mot de föräldrar som har ett barn som går bort, 

men vi har ju en dotter som har försvunnit och fått en annan som vi inte känner igen[---] 

(Syrén 2010: 93). Liknande erfarenheter om sorgen som aldrig går över återfinns i andra 
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studier (se t.ex. Kristoffersen & Mustard 2000: 23-28; Pejlert 2001: 197). Kristoffersen 

och Mustard (2000: 23-28) uppmärksammar syskons upplevelser av att leva nära en 

person med schizofreni. Sorgen över syskonet som fortfarande lever upplevs både 

plågsamt och skamfyllt och känslan av skam förstärks när omgivningen inte accepterar 

deras lidande av ett syskon som fortfarande lever. Upplevelser av att aldrig kunna 

genomföra en sorgeprocess, då det sjuka syskonet pendlade mellan bättre och sämre 

perioder återberättades (ibid.). Som anhörig till en person som insjuknat i 

psykossjukdom är livet många gånger fyllt av känslomässiga prövningar. Lidandet som 

anhöriga går igenom uppmärksammas i ett flertal studier (se t.ex. Ewertzon 1999; 2001, 

Ewertzon & Forsell 1994; Pejlert 2000; 2001; Syrén 2010; Östman 2000; Östman & 

Kjellin 2002). Skam, förnekelse och en total förlust av kontroll är upplevelser som 

beskrivits av anhöriga till personer som insjuknat i schizofreni
14

, visar en studie av 

Nyström & Svensson (2004: 363-380). Fäder till barn med schizofreni kände sig 

fullkomligt hjälplösa då de konfronterade psykotiska symtom och beskriver det som 

”outhärdligt”. När barnet betedde sig som ”fullkomligt galen” kändes livet fruktansvärt 

[mina översättningar](ibid: 368). 

 

Att som anhörig konfronteras med personens förändrade och udda beteenden beskrivs 

som både plågsamt och skrämmande (ibid; Pejlert 2001: 194-197). Ovanliga beteenden 

hos barnen, uppmärksammades av föräldrarna som intervjuats, först som 

”tonårsbeteenden”. Att finna sitt barn sittandes på sängen fullkomligt okontaktbar, 

återberättades och för att klara av vardagen och sjukdomens inträde i familjen 

utvecklades coping
15

-strategier. Föräldrarna vars barn insjuknat i allvarlig psykisk 

sjukdom
16

 upplevde insjuknandet som en chock: ”No-one in our family has been in 

contact with mental illness…it was horrifying” (Pejlert 2001: 197). I samma studie 

framkommer det att föräldraskapet med den omsorg som den psykiska sjukdomen krävt, 

aldrig upphör utan är livslångt även om barnet får hjälp utifrån av vårdkontakter (ibid: 

199). Som anhörig är det svårt att förhålla sig till var de har personen som är sjuk och 

vad de har att förvänta sig, vilket beskrivs i Syrén (2010: 86-89). Även oro kring den 

                                                           
14

 Schizofreni hänvisas i denna studie som ett kliniskt syndrom med underliga beteenden och ett 

ofungerande mentalt, emotionellt som social tillstånd (Nyström & Svensson 2004: 363-380). 
15

 Psykologisk term vilket innebär strategier och anpassning för kriser (Rydén & Stenström 2008: 92–93). 
16

 I denna artikel används begreppet ”severe mental illness” (Pejlert 2001: 194). 
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sjukes hälsa och bristande förmåga i sociala sammanhang tynger livet som anhörig.  

Anhörigas situation framkommer som ett obegripligt tillstånd, då personen med 

psykossjukdom pendlar mellan känslor och beteende:  

 

Trots att hon är vuxen så är hon ju ibland som en liten flicka och ibland är hon som 

en blomstrande kvinna, dessa svängningar är svåra att förhålla sig till. En dag vill 

hon ligga på min arm, en annan dag vill hon ta hand om mej, det gör mig förvirrad 

[sic!](Syrén 2010: 87). 

 

Forskning visar att anhöriga till en person som insjuknat i psykos själva kan drabbas av 

psykisk problematik (Östman et al. 2005: 297: Socialstyrelsen 2010b: 2-3). Andra följer 

som rapporterats är självmordstankar eller önskningar om den sjukes död (Östman et al. 

2002: 494–496) eller tankar om det egna föräldraskapets otillräcklighet (Pejlert: 2001: 

194-197). Att anhöriga anklagas för bristande föräldraskap återfinns i andra källor 

(Larson och Corrigan 2008: 87-90; Socialstyrelsen 2002: 10). Även skuldbeläggande av 

föräldrars genetiska arv förekommer i samhället (Socialstyrelsen 2002: 10). Syrén 

(2010: 90–91) visar att anhöriga till en person med psykossjukdom tidvis behöver dra 

sig undan för att orka med. Att exempelvis resa bort under en kortare period kan 

återvinna ny energi för att klara av livet med den sjuke. Längtan om delad gemenskap i 

familjelivet återberättas men även om man försöker dela gemenskapen med andra, kan 

det bli svårt i sociala sammanhang med många människor: 

 

Förr tänkte jag att vi var tvungen att bjuda hem (sonen) till midsommar och jul men 

nu har vi slutat med det eftersom han blir orolig när det är mycket folk och det blir 

så fel, har vi inte tid med honom så…så blir allt förstört för alla och alla blir ledsna 

[---]han är ju så ledsen när han inte får vara med, han vet ju att vi gör roliga saker 

som han inte får vara med på (Syrén 2010: 93).   

 

I en undersökning om hur anhöriga till svårt psykiskt sjuka upplever sin situation 

framkom att hälften av de intervjuade avstått sociala aktiviteter för egen del och en 

femtedel uppgav att de vid olika tidpunkter låtit bli att gå till arbetet. En del av de 

anhöriga isolerar sig även som följd av situationen (Östman et al. 2005: 297; Östman 

2000: 44) och generande upplevelser av barnets stundtals avvikande beteende i det 

sociala livet har beskrivits av föräldrar (Pejlert (2001: 200). Samhällets förutfattade 

meningar på psykiskt sjuka som farliga och opålitliga (Markowitz 2010: 4) kan även 

drabba anhöriga. Familjer med en familjemedlem som insjuknat i psykisk sjukdom har 
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visat sig uppleva familjestigma, då de upplever associationer med personen som 

insjuknat (Larson & Corrigan 2008: 87). Goffman (1963) namnger detta för courtesy 

stigma
17

. Familjestigma kan ta sig uttryck i skamkänslor i familjen vilket kan påverka 

det sociala livet genom undvikande av andra människor, visar Larson & Corrigan 

(2008: 87). Känslor av skam hos anhöriga påvisas i en annan studie av Pejlert (2001: 

197-198). Föräldrarna vars barn drabbats av schizofreni undvek konstant begreppet,  

och använde istället formuleringar som exempelvis ”sjukdom” eller ”något hon/han 

behövde ta mediciner för”, vilket forskaren uppfattade som tecken på att diagnosen var 

skamfylld [min översättning](ibid.). 

 

Följder av att vara anhörig till en person med allvarlig psykisk sjukdom framträder inte 

enbart som negativa. Erfarenheter som känslor av inre styrka och ödmjukhet har 

rapporterats av att vara anhörig till en person med schizofreni:  

 

Dealing with my child´s mental illness has given me more confidence in my abilities 

and judgments. I had an easy, sheltered childhood and have done a lot of things I 

never imagined I could do. I now feel it´s okay to let people know that my life isn´t 

perfect (Chen & Greenberg 2004: 429). 

 

I studien beskrivs även positive följder att som anhörig själv ha utvecklat mer förståelse 

för sjukdomen (ibid: 428-429). I Pejlert (2001: 194-204) framkommer det att även om 

lidande framträder av att vara anhörig, finns det även finns ljusa stunder. När barnet mår 

bättre och upplever tillfredställelse i livet känns livet med barnet enklare och inger 

hopp. 

 

2.4    Stödinsatser för anhöriga 

Socialstyrelsen (2010b: 1-6) har uppmärksammat anhöriga till personer som drabbats av 

allvarlig psykisk sjukdom, då de många gånger upplever svårigheter. Som följd av 

anhörigas situation finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen
18

 för stöd till anhöriga. 

                                                           
17

 Courtesy stigma är en följd av att associeras med en person med stigma. Stigma kan förklaras som en 

psykologisk brännmärkning av människor som inte passar in i samhällets normativa ramar. Avvikare 

straffas med samhälleliga konsekvenser som exempelvis utfrysning eller nedvärderande behandling. 

(Goffman 1963). 
18

 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen (Socialstyrelsen 2011). 
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Behov och form av stöd för anhöriga kan variera (ibid.). I en proposition från 

Regeringen (2008/09:82) framkommer det att varje enskilt levnadsförhållande som 

varje enskild anhörig lever i, ska betraktas som ”unik”. Detta gäller alla anhöriga som 

lever med en person som har en funktionsnedsättning
19

 som exempelvis är psykisk. Det 

ska vara upp till varje anhörig att bestämma hur stort ansvar de vill ta för personen och 

anhörigstöd syftar till att förenkla fysiska, psykiska som sociala tillstånd i livet. En del 

anhöriga eftersöker insatser och en del eftersöker mer kunskap för att bättre kunna vårda 

personen som har en funktionsnedsättning, vilket ska beaktas. Dock kan former av stöd 

se olika ut för olika kommuner (ibid.). Socialstyrelsen menar vidare att olika behov kan 

bero på exempelvis i vilken fas personen är i sin återhämtning samt vilket känslomässigt 

förhållande den anhörige har med personen som har en psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning.  Det påpekas att anhörigas synpunkter är de som ska prioriteras 

om form av stöd. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 För vidare information se avsnitt ”begreppsdefinitioner av psykisk problematik” i kapitel två. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

_______________________________________________

I detta kapitel beskrivs en teoretisk referensram med utgångspunkt i 

sociologiska/socialpsykologiska teorier om emotioner, utifrån Thomas Scheff och 

Randall Collins. Inledningsvis ges en bakgrund för emotionssociologi, för att därefter 

redogöra valda teorier.  

_______________________________________________ 

3.1    Emotioner  

Emotionssociologi studerar emotioner och ser dem som betydelsefulla för vilken roll de 

har för förståelse av vardagsliv och mänskliga interaktioner i samhället (Dahlgren & 

Starrin 2004; Starrin, Wettergren & Lindgren 2008). Känslor har inte haft någon 

framträdande roll i samhällsvetenskaplig forskning, (Starrin et al. 2008: 11) även om 

intresset för emotioner
20

 fanns längre bak i tiden hos sociologer som Adam Smith och 

Karl Marx (Starrin et al. 2008: 11), Georg Simmel och Émile Durkheim (Dahlgren & 

Starrin 2004: 19). Från slutet av 20-talet till mitten av 70-talet var intresset för 

emotioner svalt, då de ansågs irrationella för samhället (Dahlgren & Starrin 2004: 20–

21). Intresset för emotioner ökade på mitten av 70-talet (ibid: 23; Starrin, Wettergren & 

Lindgren 2008: 18) men har än fram till idag inte fått tillräckligt erkännande inom 

samhällsvetenskapen. Bengt Starrin, som intervjuats av Celsing (2004) menar att 

Det är viktigt att erkänna att organisationer och företag är fyllda av känslor. 

Vardagsmänniskan har nog hela tiden haft den här insikten, men forskarna har inte 

hängt med. Man har haft svårt att veta hur man ska hantera området, eftersom man 

så länge satt förnuft och fakta först, säger Bengt Starrin. Men tar man bort känslorna 

blir det ingenting kvar (Celsing 2004). 

 

                                                           
20

 Begreppet har sitt ursprung i latinets e movere vilket betyder ”att sätta i rörelse”. Emotionssociologin 

använder emotioner som synonymt med känsla, som är mer vanligt i det svenska språket (Starrin, 

Wettergren & Lindgren 2008:23). 
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3.2    Thomas Scheff om skam 

Människan gör allt vad hon kan för att passa in, menar Thomas Scheff. Hon gör det 

villkorslöst för att inte bestraffas av sin omgivning: 

Conformity is encouraged by a system of sanctions, that is, rewards and 

punishments: we usually conform because we are likely to be rewarded when we do 

so and punished when we do not (Scheff 1990: 74).  

Skam är mer framträdande än andra känslor hos människan. Detta för att skam fyller fler 

funktioner än vad andra emotioner gör. Skam fungerar som ett inre kompass i vilken 

även andra känslor som ilska, skuld, kärlek och rädsla regleras. Skam hänger samman 

med moral och fungerar som varningskompass när de sociala banden hotas (Dahlgren & 

Starrin 2004: 88). Begreppet sociala band lånade Scheff av Bolwby
21

 men utvecklade en 

egen teori (Scheff 1997: 71) i vilken han hävdade att relationer, möten mellan 

människor, har större betydelse för förståelse av människans uppförande än vad 

individualistiska teorier kan tillföra (ibid: 73). Skamkänslor kan ta sig uttryck i 

tankeblockering, förminskning av den egna personen, känslan av att vilja fly det 

obehagliga och isolering från andra människor. En annan reaktion för att hantera 

skammen är att ge sig på andra för att själv känna sig värdig som människa. Enligt 

Scheff & Starrin 2002: 167–176) hindrar människan känslouttryck som exempelvis 

vrede och ångest för att de genererar ängslan för att skamkänslor ska uppstå som följd. 

”Man är rädd för att skämmas och man skäms för att man skäms” (ibid: 173). Känslorna 

kan även kvävas då rädslan för skammen dominerar, och en del av skammen är 

upplevelser att andra ser en med mindre smickrande ögon (Starrin et al. 2008: 20–21). 

Skam behöver inte vara en effekt av enbart dramatiska händelser utan kan framträda i 

mindre dramatisk form, som exempelvis när man tycker något är pinsamt.  

 

3.3    Emotionell energi – Randall Collins 

För Collins (1990: 30-34; 2004: 105-107) är interaktionsritualer viktiga för hur vi ska 

förstå emotioners betydelse för människan. Genom samspel fylls vår emotionella energi 

                                                           
21

 Bowlby utvecklade anknytningsteorin i vilken människors band till varandra är väsentligt för trygghet 

(Broberg 2006). 
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(EE) på, men den kan även sjunka. Collins hävdar att emotioner inte enbart behöver ses 

dramatiska, utan kan vara mer jämna till sin natur och de känslor som påverkar oss på 

lång sikt, är de mest betydelsefulla. EE fungerar som energi för social interaktion 

(ibid.). Enligt Collins modell för interaktionsritualer söker människan sig aktivt till 

gemenskap där man delar en gemensam känsla, som exempelvis glädje eller sorg. 

Känslor har en benägenhet att smitta och i den gemensamma upplevelsen byggs starkare 

band till varandra [min kursivering]. I Dahlgren och Starrin (2004:58–74) beskrivs en 

känsla som sorg som en kortvarig känsla, enligt Collins, men kan i ett längre perspektiv 

leda till känslor av sammanhållning. Utifrån Randalls teori är rädslan för att bli utanför i 

sociala sammanhang, en mer långvarig upplevelse. Han delar in emotionell energi i två 

grader, en låg och en hög. En låg emotionell energi uppstår då det saknas känslor av 

samhörighet och hög emotionell energi uppstår då känslan av att höra samman är stark. 

Hög emotionell energi infinner sig när människor upplever någon slags solidaritet och 

gemenskap i socialt samspel, och denna form av energi förblir hög även i andra sociala 

sammanhang. Självförtroendet är då starkt och man känner sig som människa 

betydelsefull. Människor som har låg energi tenderar att känna sig odugliga och tvekar 

på vad som är rätt och vad som är fel. Collins menar att samtal mellan människor är en 

central del för interaktion och de kan ta sig olika uttryck. Ett samtal som är lyckat 

präglas av en rytmisk harmoni medan de mindre lyckade känns obehagliga och tafatta. 

De kan även vara aggressiva vilket gör att personerna tävlar om utrymmet för att prata. 

Vid rytmisk energi uppstår känslan av att höra samman. 
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4. STUDIENS UPPLÄGG &  

     GENOMFÖRANDE 

_______________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter och vald metod för 

studien. Jag redogör även för urvalsförfarande, studiens deltagare, verifieringsaspekter, 

val av analys och avslutningsvis redogörs etiska överväganden. 

_______________________________________________ 

4.1   Kvalitativ studie med fenomenologisk ansats 

Uppsatsen syftar till att belysa innebörder av det sociala livet av att vara förälder till ett 

barn med psykossjukdom. Studien är kvalitativ till sin karaktär, med en fenomenologisk 

ansats. Då jag i denna studie vill undersöka hur de närstående upplever det sociala livet 

är kvalitativ metod tillämplig (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009: 119) med en 

fenomenologisk ansats då jag söker subjektiva beskrivningar av deras livsvärld 

(Merriam 2002: 93; Denscombe 2009: 109-111; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 

Fenomenologin är inspirerande som infallsvinkel, då den intresserar sig för livsvärlden 

(Dahlberg et al. 2008; Bjurwill 1995: 15; Giorgio 1997: 235-261), och ser livsvärlden 

som mångfacetterad och unik för var och en (Denscombe 2009: 113). Begreppet 

fenomen är centralt och kan utifrån [min kursivering] (Giorgio 1997: 5) förklaras som 

en form av närvaro så som den direkt upplevs. Inom fenomenologin är det mänskliga 

medvetandet i fokus och detta är intentionalt. Detta innebär att människan alltid är 

själsligt närvarande gentemot objekt enligt Husserl (2004: 107-119), ”fenomenologins 

fader”
22

 (se t.ex. Merriam 2002: 93: Bjurwill 1995:15 ). Bjurwill (1995: 18) menar att 

människans subjektiva upplevelser är det “yttersta beviset på kunskap”. En 

fenomenologiskt närmande av en sådan kunskap kan förstås utifrån Dahlberg et al. 

(2008: 15,25) och Husserl (2004: 107–119) om man som undersökare sätter förutfattade 

                                                           
22

) Huruvida det stämmer råder det delade uppfattningar om; Husserl´s  bidrag till fenomenologin 

framträdde först under tidigt 1900-tal, och fenomenologi som term fanns redan under 17–1800-talet 

(Dahlberg et al. 2008: 30). 
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meningar, antaganden och teorier åt sidan, och förhåller sig öppen. Husserl (2004: 112–

113) förespråkar att förutfattade antaganden och ett oreflekterande förhållningssätt är en 

naturlig inställning. Begreppet är fenomenologiskt och inom fenomenologisk metod 

strävar man som undersökare aktivt bort från den naturliga inställningen. En naturlig 

inställning är dock logiskt för människan [mina kursiveringar] (Husserl 2004: 112-113) 

då ett aktivt reflekterande skulle göra livet både besvärligt och ´onödigt´. Att minimera 

eller ”skala bort” förutfattade meningar är enligt Giorgio (1997: 235–261) 

fenomenologiskt sett en reduktion. Fenomenologin söker essensen i fenomen, vilket 

innebär att den huvudbärande meningen eftersöks (Dahlberg 2006: 17-18). 

Fenomenologins huvudbärande tankegångar kan sammanfattas med följande citat: 

The phenomenological attitude to science and research  involves describing the 

world the way it is experienced by humans; what the world is and means to humans, 

what it means for humans to have a world, and how humans relate to this world, to 

each other, to different situations-to all possible ”things” of the world” (Dahlberg et 

al. 2008:36). 

4.2    Intervjuer 

Utifrån en fenomenologisk ansats har jag valt intervjuer som metod för att samla in 

data. Intervjuer rekommenderas som metodval för en fenomenologisk ansats (Dahlberg 

et al. 2008: 183: Szklarski 2009: 111). Datainsamling genomfördes med öppna 

intervjuer vilket i Dahlberg et al. (2008:185) beskrivs som ett lämpligt tillvägagångssätt 

för att få fram personliga beskrivningar. Jag har under intervjuerna försökt att 

uppmuntra de intervjuade till reflektion (ibid: 184–194) och det har varit de 

intervjuades uppfattningar som har varit intressanta, och inte mina egna (ibid: 15). 

Utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt har jag försökt minimera egna antaganden 

(Husserl 2004: 112-113; Giorgio 1997: 235–261) genom att ställa följdfrågor som 

exempelvis ”hur…?” och ”vad…?” och ”kan du ge mig ett exempel?”. Dessa 

följdfrågor har varit viktiga för att jag som undersökare inte ska riskera att ”förstå för 

snabbt”. Det har även varit viktigt att lyssna till vad de intervjuade säger, inte vad jag 

tror eller tolkar att de säger. 

Sammanlagt genomfördes fem intervjuer mellan 30 till 60 min med fem föräldrar till ett 

vuxet barn med psykossjukdom, och intervjuerna genomfördes i deras hem eller på en 

annan plats som önskades. Samtliga intervjuer har spelats in med ljudupptagning med 
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samtligas samtycke. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga: Hur skulle du beskriva 

ditt sociala liv som närstående/ till en person med psykossjukdom? Under intervjun 

fungerade intervjuguiden
23

 som underlag med olika teman. Efter första intervjun märkte 

jag, när nervositeten lugnat sig, att det var enklare att följa den intervjuade än att belysa 

tema för tema. Dahlberg et al. (2008: 184–195) menar att en intervju bör ha ett fokus då 

det kan vara svårt att förhålla sig ostrukturerad, vilket var orsaken till att intervjuguiden 

hade olika teman. Samtliga intervjuer avlyssnades efteråt och transkriberades (Dahlberg 

et al. 2008: 234: Denscombe 2009: 260). 

4.3    Urval och inklusionskriterier  

Urvalskriterier för studien har varit vuxna personer som är anhöriga till en vuxen person 

med psykossjukdom. Vidare var kriteriet att dessa panhöriga skulle vara medlemmar i 

ett intresseförbund för psykossjukdomar. Då jag tidigare haft kontakt med ett 

intresseförbund för psykossjukdomar, i samband med ett projekt under utbildningen på 

Socionomprogrammet, rekryterades studiens deltagare genom förbundets ordförande. 

Denne fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte. Under ett av förbundets 

årsmöten, informerade förbundets ordförande medlemmarna om det fanns intresse av att 

delta. Fem personer har visat intresse, vilka utgjort studiens deltagare. Det visade sig att 

samtliga personer var föräldrar, vilket jag även valt att kalla dem i studien. 

4.4    Presentation av studiens deltagare 

Deltagarna i studien är bosatta någonstans i Sverige och är mellan 55-69 år. Två män 

och tre kvinnor har intervjuats enskilt. De är alla föräldrar till ett vuxet barn som 

antingen diagnosticerats med schizofreni, andra psykotiska syndrom utifrån DSM-IV
24

, 

eller som drabbats av psykisk problematik med viss psykotiska inslag, som inte 

diagnosticerats. En av studiens deltagare själv en psykossjukdom. Bland studiens 

deltagare återfinns långvarig erfarenhet av att vara förälder till ett barn med 

psykossjukdom eller liknande psykisk problematik. Utifrån forskningsetiska principer 

om konfidentialitet (Denscombe 2009: 193: Vetenskapsrådet 1990: 12), har denna 

                                                           
23

 Se bilaga 2 
24

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; klassifikationssystem för psykiatriska diagnoser 

(MINI-D IV 1995). 
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presentation överskådligt presenterat studiens deltagare, för att skydda de närståendes 

integritet.  

4.5    Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet  

Begreppen reliabilitet, validitet och generalisering är centrala begrepp inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet inom 

forskning (Kvale 2009: 259) och mäter hur något undersökts [min kursivering] (Bjereld 

et al. 2009: 115) Jag anser att min studie är tillförlitlig då jag träffat studiens deltagare 

personligen (vilket lämpas för en fenomenologisk ansats), valt intervju som metodval 

med öppna frågor (för att rikta fokus mot subjekten), använt ljudupptagning och skickat 

över analyserat material till studiens deltagare. Genom att ”kontrollera” med de 

intervjuade ökar studiens tillförlitlighet, då de har haft möjlighet att korrigera eventuella 

feltolkningar. Samtliga deltagare har meddelat att de inte hade några anmärkningar i 

studiens resultat del, och de upplevde att det som berättats var ”sanningsenligt”. 

Reliabilitet handlar även enligt Kvale (2009: 263) om den moraliska inställningen. 

Även om det kan vara svårt att bevisa vad som är ”sant” av vad som berättas, anser jag 

att jag som undersökare bör ha inställningen att jag generellt sett litar till vad som 

berättas.  

Denscombe (2009: 378-379) påvisar att validitet är en annan viktig aspekt inom 

kvalitativ forskning. Validitet innefattar exakthet och huruvida forskaren vald lämpligt 

förfarande i forskningsprocessen för att nå denna exakthet. Jag anser att min studie är 

valid då jag har en kvalitativt inriktad studie med fenomenologisk ansats, vilket är ett 

lämpligt angreppsätt för att nå personliga erfarenheter i människors livsvärld (se avsnitt 

”intervjuer”), samt valt intervjuer som metod för att nå dessa erfarenheter. Ett 

svarsformulär med ”kryssfrågor” hade för denna studie inneburit lägre grad av validitet 

för att påvisa val av metod för denna studie.  Min studie är även valid i det avseendet att 

jag sparat originalmaterial som ljud och skrift (Silverman 2010: 290). Enligt 

Denscombe (2009: 424) ska resultatet återge den verklighet som studerats, vilket jag 

anser att jag har gjort då jag lyssnat till erfarenheter utifrån deras livsvärld. Då 

naturvetenskapen präglat synen på forskning som ”sanningssökande” enligt Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008: 332-333) vill jag hävda att generalisering i min studie är 
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svår att nå då livsvärlden är för komplex för att exakt kunna upprepas (se Denscombe 

2009: 379). Detta har inte heller varit målet med studien, att resultatet ska kunna 

upprepas av en annan undersökare. 

4.6    Dataanalys 

Analysen genomfördes utifrån inspiration av fenomenologisk analysprocess utifrån 

Giorgio (1997: 235-261), Szklarski (2009: 112–118) och Dahlberg et al. (2008: 232-

276). En sådan analysprocess är lämplig för en mindre mängd data (Szklarski 2009: 

112), men även tillämplig då jag har en fenomenologisk ansats. Denna analys 

presenteras enskilt i resultatdelen, då jag anser att resultatet främst bör förstås i sin 

helhet. Inledningsvis lyssnades intervjuerna igenom för transkribering. Därefter 

lyssnades intervjuerna igenom en andra gång för anteckningar om verbala som icke-

verbala uttryck, vilket rekommenderas för en fenomenologisk analysprocess (Dahlberg 

et al. 2008: 234). Efter avlyssning och anteckningar inleddes analysen med 

genomläsning av texten för att få en helhetskänsla (Giorgio 1997: 235-261), för att 

därefter fortsätta med sökande efter ”meningsbärande enheter” i texten. Det betyder att 

jag delade in texten i enheter som skiljt sig från varandra, som exempelvis fraser eller 

enstaka meningar (se exempel 1). Därefter tolkade jag explicita
25

 och implicita
26

 

meningar i texten (se exempel 2), för att vidare sammanföra enheter med samma 

innebörd, vilket även kan ses som teman. Därefter försökte jag utifrån enheterna (eller 

olika teman) få fram huvudsakliga innebördskategorier (Szklarski 2009: 112-118). En 

fenomenologisk analysprocess söker slutligen essensen vilket kan förstås som det 

gemensamma meningsinnehållet för innebördskategorierna (Szklarski 2009: 112-118).  

 

 

 

 

                                                           
25

 Explicita meningen är lingvistisk; verbala uttryck (Szklarski 2009:115) 
26

 Implicita är extra-lingvistisk; indirekta uttryck som metaforer 

Exempel 1: Utdrag ur transkriberad intervju. // betyder att nästa fras eller mening skiljer sig 

från den förra. Dessa är meningsbärande enheter. 

// ”Jag kan inte precis tycka att det har påverkat mitt mans och mitt sociala liv om vi är 

nånstans // men våra vänner vet precis hur vi har det// o dom ställde upp för oss när X 

insjuknade och har varit med oss hela tiden så har vi inte påverkats o//  våra grannar känner 

också till X han har vart i huset ända sedan han var barn //  
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4.7    Etiska överväganden  

Etiska överväganden som legat till grund för studien har som utgångsläge i 

forskningsetiska principer avseende skydd mot skada, respekt för individen och 

informerat samtycke (Denscombe 2009: 193;Vetenskapsrådet 1990: 12). Privata detaljer 

i citat har utelämnats, fingerade namn har använts för att skydda de närståendes 

integritet och de närstående har informerats att personliga uppgifter hanteras 

konfidentiellt (Denscombe 2009: 195–200). Jag vill betona att en av föräldrarna i 

studien som har en psykossjukdom, gett samtycke till att detta presenterats i studien. 

Studiens deltagare består av vuxna personer med medlemskap i ett intresseförbund för 

psykoser som generellt sett är vana att tala om sin situation som anhörig, vilket gör 

studien etiskt försvarbar. Föräldrarna har även informerats att inspelat material raderas 

efter examination, och för säkerhets skull har inspelat material på telefonen, förts över 

till datafil. Inspelat material har transkriberats personligen, vilket innebär att ingen 

utomstående läst materialet.  

En viktig aspekt är att intern identifikation kan vara möjlig i studien då förbundets 

medlemmar är få till sitt antal. Studiens deltagare tillfrågades hur de förhöll sig inför 

detta, och uttryckte att detta inte utgjorde något problem. Jag har trots detta, försökt att 

av anonymisera materialet i största möjliga mån. 

 

 

 

Exempel 2: Text från samma transkriberade intervju, fast ett utdrag. I detta steg tolkas 

verbala och metaforiska uttryck. Detta steg sker på en mer abstraherad nivå, vilket innebär att 

det kan vara svårt att exakt redovisa hur jag tänkt. I min analys skrev jag vid sidan av texten 

kommentarer. 

// men våra vänner vet precis hur vi har det //=explicit mening, deras vänner vet hur 

familjesituationen ser ut 

 

// o dom ställde upp för oss när X insjuknade och har varit med oss hela tiden så vi har inte 

påverkats o// =implicit mening. Uttrycket är metaforiskt, deras vänner har ju inte varit i deras 

hus 24 tim om dygnet, men man förstår att vännerna funnits där för dem och visat lojalitet. 
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5. RESULTAT  

 

_______________________________________________ 

I detta kapitel redovisas resultat av studiens undersökningsområde. Inledningsvis 

redovisas essensen, kärnan i vardagens sociala liv, utifrån erfarenheter av att vara 

förälder till ett vuxet barn med psykossjukdom. Essensen presenteras i presens. 

Därefter följer olika innebörder av vardagens sociala liv, som jag funnit genom den 

inledande analysform som jag valt för denna studie. Citat återges i kursiv stil. När 

citatet innehåller // betyder det att irrelevanta uppgifter för studiens ämnesområde har 

utelämnats. Deltagarna har jag valt att kalla Per, Ingrid, Karl, Marianne och Lena, vilket 

är fingerade namn. 

_______________________________________________ 

5.1    Vardagens sociala liv - essensen 

Vardagens sociala liv för föräldrar till ett vuxet barn med psykossjukdom karakteriseras 

av en balansgång mellan öppenhet och reservation. Öppenhet är viktigt för att vara 

delaktig i det sociala livet som förälder. Sociala relationer som nära vänner, stöttar och 

visar lojalitet för familjesituationen genom bekräftelse och lyhördhet. Personer som 

visar motvilja eller oförståelse inför deras familjesituation eller psykossjukdom, tar 

föräldrarna avstånd ifrån. Förväntningar av vardagens sociala liv speglas både i 

omgivningen och i föräldrarnas egna uppfattningar. Det egna sociala livet som förälder 

till ett vuxet barn med psykossjukdom är något jourliknande, och det är stundtals svårt 

att slappna av då oro för barnet är närvarande. Gemensamma sociala aktiviteter sker på 

barnets villkor, vilket omgivningen tidvis har svårigheter med att acceptera. Normativa 

förväntningar som tydligt visas i omgivningen av socialt accepterat beteende, som 

barnet stundtals inte införlivar, upplevs besvärande som förälder till ett barn med 

psykossjukdom. 
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5.2    Öppenhet med viss reservation 

Ett öppet förhållningssätt gentemot omgivningen återspeglas i samtligas erfarenheter. 

Som förälder upplevs det som nödvändigt för att underlätta sociala relationer, och för att 

motverka samhällets fördomar om psykisk sjukdom. Per menar att ”det kanske är lite 

som man själv är, hur öppen man är och hur mycket man vill tala om att man är 

drabbad”. Som förälder upplevs den egna inställningen som betydelsefull för hur man 

som förälder till ett barn med psykossjukdom bemöts av andra människor. Samtliga 

föräldrar upplever att ärlighet av familjesituationen är viktigt för att bjuda in 

omgivningen till kontakt.  En mor menar att psykossjukdom ”kan ju hända alla” fastslår 

Marianne. En öppen kommunikation med omgivningen kan avdramatisera samhällets 

syn på anhörigas situation och psykisk sjukdom, menar samtliga föräldrar. Per påtalar 

att ”en bra relation med samhället” är viktigt för att man som förälder till ett barn med 

psykossjukdom ska accepteras. Att vara öppen om familjesituationen med andra 

anhöriga som har liknande erfarenheter hjälper den egna upplevelsen av 

psykossjukdom, och beskrivs även som avlastande för det egna måendet. Även om man 

som förälder valt att förhålla sig öppen, återberättas erfarenheter av att det stundtals kan 

vara påfrestande. Marianne föreläste för andra anhöriga till personer med psykisk 

sjukdom för att sprida kunskap, men avbröt efter en tid då ”det bara blev prat om sjuka 

och sådär, man kan ju hålla det lite ifrån sig”. Att prata om symtom och 

psykossjukdomen är viktigt, men kan periodvis vara påfrestande då vardagens sociala 

liv som förälder till ett barn med psykossjukdom även består av bra stunder.  

Beskrivningar visar att det tycks finnas en gräns som förälder för hur mycket man vill 

berätta: ”Man behöver inte berätta allt exakt”, menar Karl. Per menar att det inte alltid 

är lämpligt att berätta om familjesituationen och ”då pratar man inte om det då pratar 

man om det som gäller” menar Per. En mor relaterar till en situation i vilken hon kände 

sig pressad att prata om familjesituationen, i vilken en bekant föste henne samman med 

en kvinna hon inte kände, som hade ett barn med någon form av problematik.  

ja men ni har ju lite gemensamt, samma upplevelser- ni kan ju verkligen prata med 

varandra. Jag ska gå ut i köket nu” Då tyckte jag att hon på något vis att hon satte 

oss på pottkanten. Det var inte säkert att jag ville prata om det och det var inte säkert 

att hon ville prata om det men hon liksom forcerade fram det… och det kom jag ihåg 



25 

 

att det kändes inte bra. För vad skulle jag – berätta om din unge så ska jag berätta 

om min? Skulle jag säga det? (Ingrid). 

 

Som förälder till ett barn med psykossjukdom vill man ha rätt till ett eget privatliv och 

själv få avgöra om det är lämpligt i en social situation att berätta om barnets psykiska 

problematik. Fastän öppenheten generellt sett bemötts väl av omgivningen, återfinns 

upplevelser av viss reservation i omgivningen. Upplevelser av att bekanta dragit sig 

undan berättas: 

Dom som har varit lite avvisande dom har man ju ingen större relation med i 

fortsättningen. Ja man hälsar artigt och beter sig som vanligt däremot behöver man 

ju inte beröra det som dom inte tycker är så trevligt //(Per). 

Alla människor i vardagens sociala liv är inte intresserade av deras erfarenheter eller 

mående. Samtliga föräldrar lägger ingen större energi på personer som avvisar deras 

familjesituation. En annan förälder delar liknande upplevelser av personer i 

omgivningen som varit avvisande: ”… jag går inte in och ska tackla det, det får dom 

lösa själva. Det ska man inte lägga sig i, man ska ju inte tala om vilket liv dom ska leva, 

dom ska leva sitt och jag ska leva mitt”(Karl). En förälder upplever att personer som 

flytt, säger mer om dem än vad det gör av hans egen familjesituation: ”många gånger 

tror jag att de är rädda för sig själva”(Per). Att vara öppen om familjesituationen väcker 

även funderingar om omgivningens reaktioner. Som förälder väcks tidvis reflektioner 

om deras öppenhet kan bli för mycket för omgivningen, vilket återberättas av en del. En 

förälder mindes ett socialt tillfälle i vilket en bekant uttryckte: ” Vi vet att du har det 

jobbigt men vi vet ju inte hur vi ska kunna hjälpa dig” (Ingrid). Öppenheten kan leda till 

mer dramatiska vändningar. En av föräldrarna som själv har en psykossjukdom valde att 

berätta om hennes egen diagnos för ett par personer i omgivningen:  

Man vill vara öppen och motverka fördomar, men det gör jag inte om för det var inte 

bra… dom slutade att räkna med mig och pratade med min man istället//och sen blev 

det jättekonstigt… trots att jag varit sjuk i flera år (Lena).  

Syftet var att motverka fördomar både för hennes barns skull och både för hennes egen 

skull, men upplevde motsatt effekt. Som förälder till ett vuxet barn med psykossjukdom 

framkommer upplevelser av att vardagens sociala liv underlättas av öppenhet, även om 

öppenheten har visat sig bestå av vissa reservationer.  
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5.3    Vardagens sociala förväntningar  

Upplevelser av omgivningens förväntningar om hur vardagens sociala liv bör vara, är 

förväntningar som är besvärande av att vara förälder till ett vuxet barn med 

psykossjukdom. De eftersöker förståelse för att en person med psykossjukdom kan ha 

ett mindre socialt behov, och kan ha svårigheter att hantera många intryck i sociala 

sammanhang i vardagen. Även om det återberättas att deras barn är välkomna på sociala 

aktiviteter, kan tillfällen som julafton, midsommar och kalas med många människor bli 

ohanterligt för barnet. En lång dag med sociala aktiviteter kan leda till att barnet dagen 

efter behöver tillbringa hela dagen säng liggandes. När barnet stannar hemma från stora 

sociala sammanhang, berättar Marianne att personer kan kommentera detta: ”Ska X sitta 

själv nu?”. Omgivningens oförståelse för psykossjukdom kan upplevas som besvärande: 

”hon själv mår inte bra man måste förstå det”, menar Marianne. Marianne menar att 

hennes egen ork även kan tryta efter att hon tillbringat tid tillsammans med barnet, 

vilket påverkat vardagens sociala liv för hennes egen del.  Aktiviteter eller sociala 

sammankomster består främst av mindre, mer familjära sammanhang av att vara 

förälder till ett barn med psykossjukdom. Att göra ”vanliga saker” som Per uttryckte, 

kan vara tillräckligt, som att uträtta ärenden eller att äta en lunch tillsammans på någon 

restaurang. Flertalet upplever att det varit nödvändigt att anpassa sig till barnets 

förutsättningar för att det sociala livet ska fungera: 

Jag tar hit henne och ägnar henne uppmärksamhet högst två timmar åt gången, och 

det funkar jättebra//När jag kommer så måste man ha tid och följa med henne dit hon 

vill gå. Hon får bestämma, då funkar det jättebra (Marianne)  

Att anpassa sig till barnets behov innebär att sociala aktiviteter mestadels sker på 

barnets villkor, vilket för en del blivit en naturlig del av livet. Erfarenheter av att 

anpassa sig till barnets behov, speglas i andra upplevelser. Som förälder sänker man 

förväntningarna. Ett besök på restaurang kan bli kort: ”Han vill äta snabbt som fanken 

och sen gå hem direkt, menar Karl och uttrycker funderingar om att det kan bero på 

dennes tid på institution då patienterna snabbt gick till sina rum efter att lunchen 

serverats. Som förälder försöker man undvika djupgående diskussioner i sociala 

sammanhang. Omgivningen upplevs stundtals som oförstående inför detta; ”En del har 

svårt att ta han på rätt sätt (Intervjuare: på rätt sätt?) - ja man ska ju inte tjata på honom, 
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han ska göra som han vill och blir det inte rätt så blir det inte rätt och blir det fel så blir 

det fel, det gör ju ingenting” menar Karl. Omgivningens oförstående speglas även i 

andra erfarenheter. En mor berättar:  

Dom kanske inte förstår dom kanske tycker det är jätteroligt och komma, och kanske 

har med sig choklad och så bryr hon sig inte om det utan är arg o vresig. Dom har 

inte insikten om att hon är sjuk. Men jag menar 10 min efter dom har gått kan hon 

vara glad och tacksam, och sen hon kan ju inte visa det då, för då är det något annat 

som irriterar henne och då blir det fel om man kommer (Marianne) 

Erfarenheter av egna sänkta förväntningar har hjälpt för det vardagliga livet, vilket även 

inneburit en process att lära känna personen på nytt utifrån symtom som sjukdomen fört 

med sig. Egna förväntningar om omgivningens bemötande i vardagslivet speglas i 

erfarenheter som exempelvis besök i affärer. En förälder blir stundtals förvånad när 

barnet bemöts med respekt av expediter: ”På sätt och vis är det så att jag inte har några 

stora krav på att folk ska bemöta henne med respekt, utan då blir man glad när någon 

gör det” menar Marianne. Hon berättar att hon upplevt att expediter plötsligt ändrat 

beteende när de sett att hon är i sällskap med barnet: ”då såg man hur hon kan bli 

behandlad när hon inte har någon med sig” uttrycker Marianne. Funderingar om hur 

andra människor i omgivningen tänker, speglar förväntningar i vardagens sociala liv. En 

förälder som var på semester med barnet såg på håll att ett par personer samlats runt 

hennes barn. De skrattade men om det var med eller åt honom var tveksamt. Vid 

tillfällen där barnen upplevs som utmärkande i sociala situationer upplevs stundtals som 

pinsamt och ”utpekande”. Pinsamt för att beteendet fångar omgivningens 

uppmärksamhet och utpekande då man som förälder kan uppleva sig skyldig för barnets 

beteende. I pinsamma situationer tar man på sig ett ”pokerface” som en förälder 

uttryckte. En förälder berättar om en situation i vilken hennes barn hade kastat ut 

inredning på gården, vilket upplevdes som genant då funderingar väcktes om vad 

grannarna skulle tänka. Genanta upplevelser beror främst på att barnet inte lever upp till 

vad som ses som socialt accepterat beteende. En förälder upplever det besvärligt när 

barnet inte klarar av att kontrollera häftiga känsloutbrott, men upplever främst sorg för 

barnets skull när omgivningen dömer hennes utseende och beteende. Andra 

förväntningar om hur man som förälder kan ställas inför tveksamheter i sociala 

sammanhang återberättas av en mor:  
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Jag kommer ihåg en ytlig bekant som stod i matbutiken och hade två vagnar 

överfulla med matvaror // Hennes barn gick nämligen i samma klass som (mitt barn 

) Då berättades det att hennes barn skulle komma hem o dom skulle ha barndop och 

hur roligt det var att hon skulle komma hem//Och så vänder hon sig till mig och 

säger – Och X,  vad gör han nu? Och det var ganska nytt det här med X 

(insjuknandet), och jag känner att jag inte kan prata om det, och säger att han var i 

(en stad) och det var han ju, men han var ju inte bra, han var ju inlagd. Jag kände 

hon hade stått och berättat om allt det här roliga som skulle hända hennes familj, och 

då hade jag svårt för att säga det här (Ingrid) 

Sociala förväntningar om hur man som förälder ska förhålla sig till den egna situationen 

i kontrast till den egna känslan är stundtals prövofullt. Även samtliga föräldrar upplever 

delaktighet i det sociala livet, upplevs den egna rollen som jourliknande. Det kan inte 

finnas några förväntningar då beteende och känslor kan ändra sig på ett ögonblick. Det 

är svårt att slappna av till 100 %. Även i sociala situationer utan barnet kan det vara 

svårt att slappna av. Ett telefonsamtal hemma eller hos vänner kan väcka oro. Som 

förälder upplevs en maktlöshet när barnets sjukdom gör sig påmint i sociala situationer 

när de umgås privat med andra människor. När barnet har en sämre period i sjukdomen 

händer det att de närstående kontaktas av psykiatrin eller av barnet, när de umgås privat 

med vänner eller släkt. En förälder berättar om ett socialt tillfälle som rördes upp då 

hennes barn hade en sämre period, då hon fick tillbringa större delen av tiden i telefon: 

”Det är jobbigt att vi inte kan förhindra att andra människor blir inblandande//det är ju 

först och främst vi som får ta det här på oss men det finns gånger där jag inte kan 

förhindra att det påverkar andra människor” menar Ingrid. Ett livslångt ansvar för barnet 

gör sig på så vis påmint även i sociala sammanhang när man som förälder gör sociala 

aktiviteter på egen hand. 

5.4    Den viktiga bekräftelsen 

Vänner som finns där och stöttar familjesituationen framkommer i samtliga berättelser, 

även om det förekommer viss variation. Stöttning och acceptans för familjesituationen 

visas med intresse för måendet i familjen, men även genom lyhördhet. Bekräftelse för 

familjesituationen kan visas genom uttryck som ”det måste vara jobbigt”. Det är viktigt 

att som förälder känna att man gjort ”så gott man kan” även om man som förälder till ett 

barn med psykossjukdom stundtals ifrågasätter det egna föräldraskapet. När vänner 

accepterat familjesituation, spelar det ingen roll vilket tid på dygnet det är när en 

förälder behöver stöd. En mor berättar: 
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Jag skulle kunna gå hem till vem som helst av våra vänner och bekanta. Får jag ligga 

hos er i natt? Och dom skulle gå med på det, för att så goda vänner har jag så att jag 

skulle kunna göra det…  ja de skulle verkligen försöka och ställa upp så relationer 

till våra vänner dom tycker jag har kvar (Ingrid). 

Verkliga vänner visar att de finns där oavsett vad det gäller. Som förälder känns det 

vilka som accepterat och bekräftat deras familjesituation. Det märks när man blir bemött 

på ett ”korrekt sätt” enligt Per själv. Då frågar omgivningen hur barnet mår och hur han 

själv mår. Personer som inte accepterar deras situation märks: ”Jag har känt det här att 

det har varit ett draperi mellan” berättar Per. Flertalet upplever att vänner sedan långt 

tillbaka stannat kvar och accepterat den nya familjesituationen sedan barnet insjuknat. 

Nyare bekanta har svårare att känna sig bekväma av att en familjemedlem drabbats av 

psykossjukdom, även om de är ett fåtal. När personer dragit sig undan bekräftas 

samhällets föreställningar om personer med psykisk sjukdom: ”Man vill ju inte komma 

nära någon med psykiska funktionshinder, man tror att det smittar på något sätt kanske” 

uttrycker Per. Vänner som stannat kvar sedan insjuknandet visar att de fortfarande 

känner personen bakom sjukdomen: ”De flesta har sett henne sedan hon varit liten och 

sett henne pigg och glad, och de sörjer henne kanske lika mycket som jag gör också” 

(Marianne). Upplevelser av motsatta upplevelser i vilka bekräftelsen uteblir speglas i 

två berättelser. Omgivningen har vid några tillfällen anklagat föräldern som orsaken till 

barnets psykiska sjukdom. En mor fick höra att ”han behöver mer kärlek, han får inte 

nog” och ”att han var dåligt uppfostrad” (Lena). Att bli anklagad och skuldbelagd 

inskränker självkänslan, vilket leder till tveksamhet inför det egna föräldraskapet. En 

annan förälder bär även han på erfarenheter av anklagelser. En del personer i 

omgivningen påpekade att det var hans fel att barnet insjuknat, vilket ledde till att hans 

barn trodde samma sak. Även om föräldrarna i denna studie inte tillfrågats om  

upplevelser utifrån den psykiatriska vården, återkommer upplevelser som sätts i relation 

till vänskap. När den psykiatriska vården inte lyssnar vänder man sig till vänner för att 

få bekräftelse.  
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6. ANALYS 

_______________________________________________ 

I detta kapitel analyseras studiens resultat med hjälp av uppsatsens teoretiska 

referensram, och utifrån tidigare forskning som redovisades i kapitel två.  

_______________________________________________  

Utifrån resultatet framkommer en bild av vardagens sociala liv som en balansgång 

mellan öppenhet och reservation. Öppenhet är viktigt för att delta i vardagslivets sociala 

liv men i ett större perspektiv även viktigt för att bjuda in samhället till dialog. 

Föräldrarna anser att öppen kommunikation kan avdramatisera syn på psykossjukdom 

med dess närstående. Utifrån teorier om emotioner kan ett sådant förhållningssätt och 

känslornas betydelse sättas i ett sammanhang. Collins (1990: 31–32) menar att 

interaktioner mellan människor består av olika känsloflöden. När känslor i en social 

interaktion upplevs som gemensamma, infinner sig känslor av att höra samman. Detta 

kallar Collins för rituell interaktion
27

(ibid.) Som resultatet visar, tycks gemenskap 

utgöra en självklar del i vardagens sociala liv av att vara förälder till ett vuxet barn med 

psykossjukdom. Tidigare forskning visar att anhöriga till personer med psykisk sjukdom 

upplever diskriminering (Östman et al. 2005:297; Larson & Corrigan 2008: 87) och att 

anhöriga isolerar sig (Östman et al. 2005:297). Att vänner stöttat familjesituationen och 

att personer generellt sett i omgivningen välkomnar både föräldern och barnet i sociala 

sammanhang, är intressant då det kan visa ett motsatsbild till vad tidigare forskning 

visar.  Hur kommer det sig att studiens deltagare upplever gemenskap, och vad är deras 

drivkraft? Collins (1990: 27-35) hävdar att gemenskap utvecklas utifrån någon form av 

känslomässig överensstämmelse. För att knyta an till drivkraften bakom den öppenhet 

som förmedlats av studiens deltagare, kan det tänkas att deras känslomässiga energi 

fungerar som drivkraft. Vad som är intressant är att energin delas med personer i 

                                                           
27

 Collins utgår från Durkheims modell för rituella interaktioner, men utvecklade utifrån hans teori  en 

egen modell (Collins 1990: 31). 
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omgivningen som inte har samma erfarenheter som föräldrarna i denna, men ändå 

upplever någon form av gemenskap. Detta betyder att det nödvändigtvis inte behöver 

vara samma typ av känsla som behöver delas för att en förälder till ett barn med 

psykossjukdom ska uppleva solidaritet. Det tycks räcka med att bli bekräftad och 

lyssnad till, vilket kan tolkas som en form av solidaritetshandling. Att som förälder 

förhålla sig öppen och berätta om familjesituationen, kan i sig tänkas skapa 

lojalitetskänslor hos mottagaren: ”Jag berättar det här för dig, alltså litar jag på dig” , 

vilket kan skapa solidaritet utan att man behöver dela samma känsla. 

Människan är för Collins (ibid.) emotionellt styrd vilket innebär att hon letar upp 

sammanhang där den emotionella energin laddas upp, och den som har hög emotionell 

energi för med sig denna in i andra sociala interaktioner. För att knyta an till den 

drivkraft som anats bland studiens deltagare, borde denna emotionella energi utifrån 

teoretiskt perspektiv, hämtats in från någon form av gemenskap som tillfört emotionell 

energi. Som redovisats tidigare under metod delen, tillhör deltagarna ett intresseförbund 

för personer med psykos eller liknande psykoser, vilket kan visa på den emotionella 

effekten som gemenskapen kan tillföra. Att dela liknande upplevelser kan tänkas tillföra 

energi, som kan vidareföras till andra människor eller i ett större perspektiv som 

samhället, vilket Per menar är viktigt. Utifrån Collins teoretiska perspektiv om 

emotionell energi, är det inte svårt att förstå känslornas betydelse för social interaktion. 

Har man som förälder tillräckligt med känslomässig energi finns det över till andra, och 

det kan tänkas att situationen som förälder blir enklare om man söker gemenskap med 

andra.  

Även om resultatet visar att enstaka personer avvikit tycks energin tillräcklig för fortsatt 

öppenhet. För att knyta an till Scheffs teori, är skam mer i frontlinjen än andra känslor, 

och fungerar som varningssignal när de sociala banden hotas (Dahlgren & Starrin 2004: 

88). Resultatet visar övervägande ett öppet förhållningssätt hos studiens deltagare, 

vilket kan tydas som ett förhållningssätt i vilket man som förälder till ett barn med 

psykossjukdom inte känner någon skam. Genom ett sådant förhållningssätt finns det 

utifrån Scheff heller inget hot att de sociala banden ska upplösas. Vad som är intressant 

är att studiens deltagare verkar ta en risk att hamna utanför genom att vara öppna om 

deras situation.  Det verkar inte heller som att de upplever skamkänslor för 
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familjesituationen när enstaka personer i omgivningen dragit sig undan.  Snarare tycks 

erfarenheter utifrån sociala situationer i det vardagliga livet generera skamkänslor. Även 

om resultatet visar att känslan av att ”skämmas” uppstår när barnets beteende eller 

känslouttryck inte stämmer överens om vad som förväntas i den sociala omgivningen, 

tycks även känslan av skam uppstå även när omgivningen tydligt inte visar något 

misstycke. Som forskning visar, finns det anhöriga som upplever familjestigma genom 

associationer med personen som är sjuk (Larson & Corrigan 2008: 87). Utifrån exempel 

från resultatet tycks inte associationer enbart härröra från samhället. Förväntningar i 

omgivningen om vad man tror att människor tycker eller tänker, tycks påverka 

känslomässiga reaktioner. Enligt Scheff är upplevelser att andra ser en med mindre 

smickrande ögon, en del i skammen (Starrin et al. 2008: 20–21). Att som förälder 

uppleva generande känslor över barnets beteende, kan spegla en sådan aspekt av skam. 

När man tror att andra människor bedömer beteendet som olämpligt, tar känslorna över 

då deras åsikter förefaller ”sanna”. Scheff och Starrin (2002: 167–176) menar att skam i 

sig är pinsamt och något som människan helst vill dölja. Att som förälder ta på sig ett 

”pokerface” kan visa på hur skammen döljs.  

I resultatdelen återfinns känslan av att bli bekräftad som betydelsefull för sociala 

relationer. Utifrån Collins (1990: 30-34) aspekter om den långvariga emotionella 

energin som mest betydelsefull, blir det tydligt hur viktigt det är att känslor bekräftas i 

samspel mellan människor. Känslan av att bli sedd tycks bilda gemenskap i sig. Som 

resultatet visar, har studiens deltagare enstaka erfarenheter av personer som dragit sig 

undan, vilket utifrån Collins (1990: 31) kan tyda på att det inte finns något intresse 

riktat mot samma objekt. Finns det inget intresse att dela gemenskap finns det teoretiskt 

sett, inga förutsättningar heller att dela energi. Resultatet visar erfarenheter av personer 

som dragit sig undan vilket Per påtalar lett till att även han dragit sig undan: ”Dom som 

har varit lite avvisande dom har man ju ingen större relation med i fortsättningen// (Per). 

Collins (1990: 30-34) teori kan förtydliga vad som sker när det inte finns något 

känslomässigt utbyte. Det är ansträngande i längden att bilda känslomässig gemenskap 

om det inte finns några förutsättningar: Man ger inte mer än vad man behöver. 

Forskning visar att anhöriga till personer med psykisk sjukdom upplever sorg och 

lidande (se t.ex. Syrén 2010: 93; Socialstyrelsen 2010b). Utifrån dessa aspekter kan 
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Collins teori om kortvariga känslor som sorg sättas i ett sammanhang. Han menar att om 

en grupp av människor delar samma känsla blir den långvariga känslan av att höra 

samman mer betydelsefull (Dahlgren & Starrin 2004: 58–74)). Studiens deltagare tillhör 

ett intresseförbund för psykossjukdomar, vilket kan ses som en trygghet av att vara 

förälder till ett barn med psykossjukdom då liknande erfarenheter och känslor kan delas 

med andra i samma situation. I Dahlgren och Starrin (2008: 58–74) framkommer det att 

hög emotionell energi påverkar det egna självförtroendet. Att tillhöra ett intresseförbund 

där man delar liknande erfarenheter och kan känna samhörighet, kan ses som en 

förutsättning för att det egna självförtroendet blir starkare och att det i en förlängning 

ger styrka att dela med sig av familjesituationen till den sociala omgivningen.  
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7. DISKUSSION 

_______________________________________________ 

I detta kapitel redovisas och diskuteras studiens resultat i relation till studiens 

frågeställningar och utifrån tidigare forskning.  

_______________________________________________ 

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av vardagens sociala liv för 

föräldrar till ett vuxet barn med psykossjukdom. Resultatet visar att studiens deltagare 

generellt sett förhåller sig öppna i vardagslivets olika sammanhang och upplever stöd 

bland vänner, vilket svarar på två av studiens frågeställningar. Som förälder kan 

vardagens sociala liv tidvis upplevas som prövande, vilket speglas i Det sociala livets 

förväntningar. När personer i omgivningen saknar förståelse att en psykossjukdom kan 

medföra vissa begränsningar i vardagens sociala liv, som att umgås i stora 

folksamlingar upplever man som förälder oförståelse. Resultatet visar att vardagens 

sociala liv på egen hand som förälder, sker med vissa premisser då det kan vara svårt att 

slappna av. Gemensamt fungerar sociala aktiviteter mestadels utifrån barnets villkor, 

vilket visar att vardagens sociala liv påverkats av att vara förälder till ett vuxet barn med 

psykossjukdom. I Syrén (2010: 93) påvisas det att sociala sammanhang som 

midsommarfirande påverkats av att vara anhörig till en person med psykossjukdom. 

Resultatet i denna studie visar på liknande upplevelser om att vardagens sociala liv har 

påverkats av att vara förälder till ett vuxet barn med psykossjukdom, då upplevelser av 

att det är mer lämpligt att fira högtider i mindre familjära sammanhang.  

Studien visar upplevelser av att delaktighet i vardagens sociala liv, vilket kan visa på 

andra erfarenheter än isolering, som forskning visat om anhörigas situation (se Östman 

et al. 2005: 297). Studien visar även erfarenheter av att vara välkommen i vardagens 

sociala liv, även om det förkommer situationer där andra människor visat missnöje. 

Även om studien visar att man som förälder till ett vuxet barn med psykossjukdom 

upplevt sig välkommen bland vänner, kan det vara svårt att sätta deras upplevelser i 

relation till tidigare forskning om upplevd diskriminering hos anhöriga. Larson och 
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Corrigan (2008: 87-90) visar att familjestigma är en form av interaktiv process, då 

anhöriga själva upplever stigma genom associationer med personen som är sjuk. 

Studiens resultat visar att de intervjuade tycks uppleva förväntningar i omgivningen, 

förväntningar som kanske inte är ”sanna” men som upplevs som om de vore det. Detta 

tycks påverka det egna förhållningssättet i sociala situationer, som exemplet när en 

förälder intar ett ”pokerface” eller när denne funderar om omgivningen skrattar åt eller 

med barnet. Att känna sig som ”skyldig” för barnets stundtals avvikande beteende, kan 

visa på hur stigma sker interaktivt. Sådana erfarenheter visar på aspekter av hur 

vardagens sociala liv påverkats av att vara förälder till ett vuxet barn med 

psykossjukdom, då man som förälder stundtals upplever pinsamheter som man vill 

gömma sig ifrån och som man helst inte vill bli förknippad med.   

Studien visar att föräldrar till ett vuxet barn med psykossjukdom stundtals upplever 

obehag av andra människor som inte förstår sig på psykossjukdom. Detta exemplifieras 

av Marianne, när hon upptäckte att hennes barn plötsligt behandlades annorlunda av 

expediterna när de såg att hon var i sällskap med henne. Dock verkar det inte som att 

sådana upplevelser påverkat föräldrarnas förhållningssätt i det sociala livet i avseendet 

att de isolerat sig. Även obehag och skam av barnets stundtals generande beteende i 

sociala situationer framkommer av att vara förälder till ett barn med psykossjukdom. 

Skammen skulle ur Scheffs (1990: 74) teori kunna ses som ett uttryck för hur viktigt det 

är att passa in och att skammen uppstår när andra människor är närvarande. Samma 

beteende när andra människor inte är närvarande, skulle eventuellt inte leda till skam då 

omgivningen tycks ha inflytande i skammen, utifrån Scheffs teori. Berättelser från 

vardagslivets sociala aktiviteter, om generande upplevelser återfinns även i en annan 

studie (Pejlert 2001: 200). Resultatet visar även att man som förälder till ett barn med 

psykossjukdom stundtals funderar på vad andra människor tänker. Även om det inte 

framkommer vad de tänker, kan resultatet visa att det egna förhållningssättet ändå 

påverkas.  

Studien visar att vänner ser föräldrarnas barn som en självklar del i det vardagliga livets 

sammankomster. Upplevelser av omgivningens oförståelse inför barnets ”mindre 

sociala behov”, kan visa på hur vardagens sociala sammankomster stundtals kan vara 

påfrestande som förälder till ett barn med psykossjukdom. Studiens analys väcker 
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funderingar kring känslornas betydelse för gemenskap med andra människor. Då 

studien kan visa på att känslor har stor betydelse för hur man som förälder till ett barn 

med psykossjukdom upplever delaktighet i vardagens sociala liv, vore det betydelsefullt 

att ägna mer uppmärksamhet kring dessa aspekter. Studien visar att känslan av 

bekräftelse och känslan av att bli tagen på allvar som förälder till ett barn med 

psykossjukdom, kan vara tillräckligt för att uppleva acceptans i det sociala livet. Då 

anhöriga ska ses som en resurs som behöver stöd (Socialstyrelsen 2010b: 1-6) är det av 

vikt att ytterligare uppmärksamma aspekter i deras liv om hur de tänker och känner. 

Som Starrin påpekar har känslor i samhällsvetenskapliga sammanhang inte haft någon 

framträdande roll (Celsing 2004), vilket kan tydas som att känslor generellt sett är 

irrationella och ointressanta att undersöka, då de inte kan bevisa ”fakta”.  

Vad som är värt att beakta i denna studie är att endast en liten och konstruerad bild av 

den vardagsverklighet som föräldrar till ett barn med psykossjukdom upplever beskrivs. 

En annan kritisk synpunkt är att barnen med psykossjukdom själva inte har kunnat 

komma till tals, vilket är en etisk svaghet i studien. Deras upplevelser hade tillsammans 

med föräldrarnas, kunnat ge en mer fyllig bild av vardagens sociala liv. Jag hoppas att 

denna studie likväl kan tillföra kunskap om att vara förälder till ett barn i en social 

kontext och att deras upplevelser ytterligare kan uppmärksamma deras situation. 
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BILAGA 1 

Studie om erfarenheter av att vara anhörig till en vuxen 

person med psykisk ohälsa/långvarigt psykostillstånd.  

 

Hej! 

Jag heter Jenny Jaanson och läser sjätte terminen till socionom på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Under våren ska vi genomföra ett examensarbete i form av en uppsats. Med 

anledning av examensarbetet kontaktar jag er för att undersöka om intresse finns för att 

delta i studien. 

Syftet med denna uppsats, är att beskriva upplevelser i det sociala livet av att vara 

förälder/närstående till ett vuxet barn med psykisk ohälsa/långvarigt psykostillstånd. 

Med det sociala livet avses i studien vardagslivets möten och samspel med andra 

människor som exempelvis mellan vänner, grannar eller arbetskollegor. 

Under 2009 hade jag och två personer till i min klass ett projektarbete tillsammans med 

er som gav en värdefull inblick i verksamheten och medlemmarnas erfarenheter. Jag vill 

nu i denna studie rikta uppmärksamhet mot närstående, eftersom jag tror att ni kan 

tillföra studien värdefull information om er situation. Jag är själv intresserad av 

psykiatri och har varit i kontakt med patienter från mina två praktikperioder inom 

psykiatrin. 

Studien grundas på intervjuer, som kommer ske i form av ett intervjutillfälle under cirka 

1 – ½ tim per person, där deltagaren önskar. Intervjun kommer att spelas in med ljud 

(inte bild) för att jag ska kunna återge så korrekta erfarenheter som möjligt. Om så 

önskas kan nedskrivet material återföras till er, så eventuella felaktiga tolkningar av mig 

kan ändras. 

Inspelat material kommer endast vara tillgängligt för mig, och raderas efter att 

uppsatsen är examinerad. Full anonymitet garanteras. Alla namn kommer att fingeras i 

nedskrivet material och identitet kommer att skyddas. Innan uppsatsen publiceras 

kommer min handledare, examinator samt opponenter ta del av studien. När uppsatsen 

blivit godkänd blir studien offentligt material. 

Tack för att ni läst mitt brev och hoppas på vidare kontakt! Vid frågor tveka inte att 

ringa. 

Med vänlig hälsning Jenny Jaanson 
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BILAGA 2 

Samtycke 

 

Jag har läst och förstått den skriftliga information som jag fått om studien, och jag 

samtycker till att delta.  Jag kan när jag vill avbryta mitt deltagande. 

Mina kontaktuppgifter 

Jenny Jaanson 

Tel: 070-23 77 155 

Mail: jj22jy@student.lnu.se 

 

Kontaktuppgifter handledare, lektor Linnéuniversitetet 

Ulrika Järkestig-Berggren  

Tel: 0480-44 63 83 

Mail: ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se 

 

 

Namn deltagare, stad, datum  Namn student, stad, datum 

___________________________                                ___________________________ 
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BILAGA 3 

INTERVJUGUIDE 

Inledningsvis beskriver jag vad jag menar med det sociala livet. 

 

”Hur skulle du beskriva ditt vardagliga sociala liv som anhörig/förälder till 

en person/ett barn med psykossjukdom?”  

 

Teman: 

Sociala relationer 

Yrkesliv 

Sociala sammanhang med och utan 

Om att vara öppen 

Reaktioner från andra 

Om att bli lyssnad till/avvisad 

 

 


