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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till de barn som ställt upp för intervju och delat med sig 
av sina upplevelser. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka barns upplevelse av deltagandet i en 
barngrupp för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Undersökningen gjordes på 
uppdrag av Psykosvården i Örebro och genomfördes med hjälp av kvalitativa 
intervjuer med fem barn i åldrarna 11 till 16 år. Tidigare forskning kring ämnet 
barn till psykiskt sjuka samt barngrupper redovisas. Resultatet av intervjuerna 
har analyserats utifrån Antonovskys begrepp KASAM samt begreppen skuld 
och skam. Av resultatet framgår bland annat att barnen har fått ökad kunskap 
om psykisk sjukdom, att deras känsla av sammanhang stärkts och att det varit 
positivt att träffa andra i liknande situation. Överlag tycks upplevelsen av 
barngruppen vara positiv men vissa förslag till förbättringar ges, såsom jämn 
ålder- och könsfördelning i gruppen. Slutligen förs en diskussion kring resultat 
och analys där mer kunskap och forskning i ämnet efterlyses.  
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Abstract 

 
 

The aim of this essay was to study children’s experiences of their participation 
in a programme for children who have a parent with a mental illness. The study 
was written at the request of the Psychosis care in Örebro and was accomplished 
by qualitative interviews with five children at the ages of 11 to 16 years old. 
Previous research concerning children who have a parent with a mental illness 
and programmes for these children is accounted for. Antonovsky´s conception 
KASAM together with the conceptions of guilt and shame were used as the 
theoretical frame, from which the results of the interviews were analysed. 
Results from the analysis include children’s increased knowledge about mental 
illness, an increased KASAM and that the children found it positive meeting 
other children with similar experiences. Overall, the experiences from the 
programme seem to be positive, but a few ideas for improvements are given, 
amongst them equal gender and ages in the group. Finally a discussion is held 
where increased knowledge and research concerning children with mentally ill 
parents is desired.             
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1. Inledning  
 
På senare tid, dels på grund av psykiatrireformen och dels på grund av förändringar som skett 
redan tidigare inom psykiatrin, har barn till psykiskt sjuka blivit mer uppmärksammade och 
det arbetas med dem på flera ställen runt om i landet. Psykiatrireformen, som trädde i kraft 
1995, hade som huvudsyfte att förbättra livssituationen för människor med psykisk sjukdom 
samt att öka möjligheten till gemenskap och delaktighet i samhället. Kommunernas ansvar 
förtydligades när det gällde att planera och samordna de insatser som behövs samt att hitta 
lämpliga boendeformer och verksamheter för sysselsättning (Socialstyrelsen 2001b). Andra 
förändringar som har ägt rum är att den psykiatriska öppenvården byggts ut och att 
användningen av psykofarmaka, psykoterapi och psykosocial verksamhet har ökat. 
Mentalsjukhusen har lagts ner och psykiskt sjuka kvinnor tvångssteriliseras inte längre vilket 
har gjort föräldraskap möjligt. Dessa förändringar har lett till en större normalisering av 
psykiskt sjukas levnadsförhållanden, vilket också innebär att barn till psykiskt sjuka i högre 
utsträckning numera bor tillsammans med sin sjuka förälder (Skerfving 2005). 
 
Ett barn måste kunna förlita sig på sina föräldrar för att få den trygghet och omsorg det 
behöver. Ibland är föräldrarna inte de trygga och omsorgsgivande människor de borde vara. 
När en förälder blir psykiskt sjuk drabbar det alla i en familj, inte minst barnen som är 
beroende av sina föräldrar för sin trygghet och utveckling. Att en förälder blir psykiskt sjuk är 
för ett barn en mycket skrämmande upplevelse och familjelivet förändras drastiskt (Skerfving 
2005).  
 
Barn till psykiskt sjuka är en grupp som under många år varit osynlig. Vissa förbättringar har 
dock gjorts den senaste tiden men på många håll är det fortfarande vanligt att barnen inte 
omnämns i sina föräldrars journaler och i vuxenpsykiatrins statistik är de många gånger 
obefintliga (Skerfving 2005). 
 
På senare tid har som tidigare nämnts barn till psykiskt sjuka uppmärksammats mera, bland 
annat finns det särskilda barngrupper som vänder sig till dessa barn. Psykosvårdens 
utrednings- och behandlingsenhet i Örebro är ett av de ställen som har barngrupper där barn 
till föräldrar som har allvarlig och långvarig psykisk sjukdom kan få stöd. För att få veta mer 
om deras arbete togs kontakt med en kurator som är en av de fyra ledare som håller i 
barngrupperna. Psykosvården uttryckte en önskan om att få en utvärdering av dessa grupper 
gjord, därav denna uppsats.  Nedan följer en verksamhetsbeskrivning av Psykosvården och 
barngruppen. 
 

1.1 Verksamhetsbeskrivning  
Psykosvårdens utrednings- och behandlingsenhet är en specialistenhet på Karlakliniken och är 
en del av den psykiatriska vården i Örebro. Psykosvården arbetar med människor som har 
psykosproblematik som innebär ett långvarigt funktionshinder, exempelvis schizofreni. Det 
finns 14 slutna platser och närmare 500 patienter från Örebro och Lekebergs kommuner tas 
emot i öppenvård. Personalen använder ett integrerat arbetssätt, vilket innebär att patienten 
följs genom hela vårdkedjan både i öppen- och slutenvård (samtal med gruppledare 2005-10-
26). 
 
Idén till barnverksamheten kom från det anhörigstöd som bedrivs på Psykosvården och 
personalen ville även ha med barnen i arbetet med anhöriga. Den första barngruppen startades 
våren 2003, sedan dess har tre grupper hållits och två pågår nu, varav en är en tonårsgrupp. I 
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arbetet med gruppen utgår personalen från ett pedagogiskt material utarbetat av Källan som 
var först i Sverige med att hålla grupper för barn till psykiskt sjuka föräldrar (samtal med 
gruppledare 2005-10-26). Källan startade 1996 och har främst inspirerats av Ersta 
Vändpunkten och den metodik som där används vid arbete med barn till missbrukare. Deras 
program bygger i sin tur på de amerikanska ”Children are people too” och ”Kids are special”-
programmen som är eklektiskt uppbyggda av allt från familjeterapi, systemteori, kognitiv 
beteendeterapi till traditionell individual- och gruppterapi samt tolvstegsfilosofin (Källans 
handbok). 
 
Källans program har terapeutiska effekter och det vänder sig till de barn som har 
förälder/föräldrar som lider av en allvarlig och/eller långvarig psykisk sjukdom. Tonvikten 
ligger på inlärning och bearbetning av teman som generellt sett är relevanta för barn som har 
en psykiskt sjuk förälder (samtal med gruppledare 2005-10-26). 
 
Målsättningen med barngrupperna är enligt ledarna (samtal 2005-10-26) att ge barnen ökad 
kunskap om psykisk sjukdom, att få barnen att se att de inte är ensamma, ge dem ökad 
självkänsla samt hjälpa dem att hitta fler strategier för att hantera svåra situationer och hjälpa 
dem att upptäcka vilka personer som kan ge dem stöd och hjälp. Målsättningen med gruppen 
är även att avlasta skuld- och skamkänslor och att stärka barnens känsla av sammanhang 
(KASAM). 
 
Innan någon börjar i gruppen träffas barnet, någon vuxen som står barnet nära (ofta 
vårdnadshavare) samt gruppledarna. Ledarna ger då information om vad det innebär att gå i 
barngruppen. Information ges också om att de har tystnadsplikt, både gentemot 
vårdnadshavarna och gentemot myndigheter och andra. Information ges även om att ledarna 
har anmälningsskyldighet, men att inget anmäls utan att först berätta det för barnet och också 
för vårdnadshavaren (samtal med gruppledare 2005-10-26). 
 
Psykosvårdens barngrupper träffas vid 15 tillfällen under en termin och det är två ledare som 
håller i träffarna. Källan rekommenderar en manlig och en kvinnlig personal om det är 
möjligt, på Psykosvården i Örebro har det hittills endast varit kvinnliga ledare Ledarna anser 
att det inte bör vara fler än sex personer per grupp (samtal med gruppledare 2005-10-26). I 
Källans program (Källans handbok) rekommenderas fem till åtta barn per grupp, helst med 
jämn könsfördelning om det är blandade grupper.  
 
För att bedriva verksamheten är fyra personer inom Psykosvården anställda på 20 procent 
inom ramen för sin tjänst. Yrkeskategorierna som är eller har varit ledare för grupperna är 
kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska och skötare (samtal med ledare 2005-10-26).  
 
I verksamheten ingår också websidan kuling.nu som även den vänder sig till barn som har 
psykiskt sjuka föräldrar. Det är en sida där det finns lättläst information om hur det kan vara 
att leva med en psykiskt sjuk förälder, om olika psykiska sjukdomar, tips på böcker och ett 
forum och en chat där barnen kan diskutera dessa frågor med andra i liknande situation 
(samtal med ledare 2005-10-26). 
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka barns upplevelse av deltagandet i Psykosvårdens 
barngrupp i Örebro. 



 7

1.3 Definition av begrepp 
Psykisk sjukdom är inte något entydigt begrepp utan omfattar många olika diagnoser och 
symtom med olika intensitet, prognos och uttrycksformer. För att fastställa en diagnos 
används i Sverige en detaljerad diagnosmanual som heter DSM-IV (Topor i Skerfving 2005). 
  
Cullberg (2001) delar upp psykiska sjukdomar i två grupper, psykotiska och affektiva. 
Psykotisk sjukdom innebär bristande verklighetsuppfattning och kan skilja sig mycket i 
intensitet och varaktighet. Till denna grupp räknas kortvariga psykoser, paranoida psykoser 
(som även kallas vanföreställningssyndrom) och schizofreni (Cullberg 2001). Till de affektiva 
sjukdomarna hör dels depression som omfattar olika grader av djup, varaktighet och påverkan 
på det dagliga livet, dels bipolärt syndrom (manodepressivitet) där personen kastas mellan två 
ytterligheter av känslolägen, mani och depression (Cullberg 2001). 
 
Begreppet psykisk sjukdom används genomgående i uppsatsen då det är det begrepp som är 
lättast för barn att förstå (Källans handbok). Begreppet psykisk sjukdom har använts vid 
barnintervjuerna och har därför använts även fortsättningsvis i uppsatsen.  
 
Begreppet vårdnadshavare jämställs i uppsatsen med förälder eftersom inte alla barn bor med 
sina biologiska föräldrar.  
 

1.5 Disposition  
Uppsatsen börjar med en inledning som ger en kort inblick i ämnet barn till psykiskt sjuka och 
som slutligen mynnar ut i dess syfte. Sedan följer metodavsnittet där kvalitativa intervjuer 
med barn, litteratursökning, tillvägagångssätt och urval, etiska överväganden, analys av 
information, validitet och reliabilitet diskuteras. Därefter görs en genomgång av tidigare 
forskning, både internationell och nationell, kring ämnet barn till psykiskt sjuka där bland 
annat risk- och skyddsfaktorer tas upp. Även tidigare forskning kring barngrupper för dessa 
barn gås igenom. Teoriavsnittet tar upp KASAM, som behandlar begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet, samt skam- och skuldbegreppen som sedan resultatet analyseras utifrån. 
Arbetet avslutas med en diskussion kring resultatet.   
 
 
2. Metod 

2.1 Kvalitativa intervjuer 
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger enligt Holme & Solvang (1997) i att 
undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vardagligt samtal. 
Undersökningspersonerna utsätts här för den minsta formen av styrning från 
forskaren/intervjuaren. Den som ställer frågorna ger de tematiska ramarna och ser samtidigt 
till att de frågor som är intressanta att få svar på också blir besvarade. Utgångspunkten är att 
forskaren/intervjuaren vill veta mer om något för att bättre kunna förstå det, i det här fallet hur 
barngruppen har upplevts och hur den eventuellt har påverkat barnens känsla av sammanhang 
och skam och skuld.  
 
Enligt Lindh-Munther (1999) har den kvalitativa intervjumetoden inom vissa skolor en dålig 
status som kan bero på flera saker. Det kan vara svårt att utveckla en allmän status för en så 
mänsklig och komplex situation som intervjun är. Personlig känslighet och kreativitet är 
faktorer som är nödvändiga i en intervjusituation, men de är svåra att formalisera. Intervjun är 
en vardagsnära metod och att föra metodologiska reflektioner kring denna kan tyckas onödigt. 
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Ur en positivistisk utgångspunkt måste intervjun uppfattas som ovetenskaplig då det anses att 
en vetenskaplig metod ska ge objektiva data som är inter- och intrasubjektivt reducerbara och 
kvantifierbara. Detta gör att intervjun förutsätter ett hermeneutiskt förhållningssätt. I intervjun 
kan människor beskriva sin egen värld, sina åsikter och handlingar med utgångspunkt från 
vad de själva tycker är viktigt. Det intressanta för undersökningen av barngruppen var att få 
en bild av barnens egna tankar och upplevelser och därför ansågs personliga intervjuer vara 
det mest lämpliga tillvägagångssättet. 
 
I den kvalitativa intervjun används inte standardiserade frågeformulär, detta för att styrningen 
inte ska bli för stor. Det är undersökningspersonernas egna uppfattningar som är det 
intressanta. Dock har forskaren/intervjuaren i förväg en uppfattning om vad som är viktigt att 
ta upp och fråga kring, och detta kan skrivas ner i en manual som följs mer eller mindre noga 
vad gäller både ordning och innehåll. Det viktiga är att intervjun täcker de områden som finns 
i manualen (Holme & Solvang 1997). Innan intervjumanualen skrevs lästes andra, liknande 
manualer för att få tips och inspiration till hur dessa kan utformas. Den manual som användes 
vid intervjutillfällena utgick från de tre huvudtemana bakgrund, grupptillfällena och aktuell 
situation.1 Efter hand upplevdes vissa frågor av intervjuarna vara mindre bra, men de behölls 
ändå för att underlaget skulle bli detsamma.  
 
I en intervjusituation kan även ”vanligt frågande” lätt kännas som ett förhör för respondenten, 
en envägskommunikation med sned maktfördelning. I sådana situationer är det troligt att 
intervjupersonen tröttnar och tappar lusten att tänka efter och ge de svar som verkligen 
uttrycker hans/hennes uppfattningar, erfarenheter och känslor. Målet blir då istället att slippa 
undan så snabbt som möjligt (Lindh-Munther 1999). För att undvika den här 
förhörssituationen har intervjuarna i möjligaste mån innan intervjun småpratat och förklarat 
för barnet hur intervjun ska gå till. Dessutom har barnen fått veta att de när som helst kan 
avbryta, ställa frågor eller komma med andra invändningar, detta för att skapa öppenhet och 
en god stämning. 
 

2.2 Barnintervju som forskningsmetod 
En kvalitativ intervju är ett krävande tillvägagångssätt för både den som frågar och den som 
svarar menar Holme & Solvang (1997). Det är viktigt att den som intervjuar kan sätta sig in i 
och förstå den tillfrågades situation och dessutom är öppen och uppmärksam i 
intervjusituationen. Den intervjuade personen måste både redogöra för och argumentera för 
sina upplevelser och åsikter vilket kan upplevas som jobbigt, men om forskaren klarar av 
situationen kan en känsla av tillit uppstå då den intervjuade känner att han eller hon blir 
lyssnad på. Øvreeide (2001) skriver att i samtal med barn är det viktigt att ha en viss grad av 
kännedom om det ämne som ska diskuteras för att inte göra barnet osäkert. I ett samtal eller 
en intervjusituation kring barns upplevelser av sin psykiskt sjuka förälder är det viktigt att den 
som intervjuar har en generell kunskap om hur det är att växa upp med en psykiskt sjuk 
förälder. Finns inte denna kunskap är det lätt att möta barnet med en stereotyp uppfattning 
kring detta. Vidare är det lätt att okunskap gör att barnet känner sig konstig eller annorlunda 
om det inte finns ett förtroende mellan intervjuare och barn som inrymmer förståelse för det 
barnet gått igenom. Barn som märker att den vuxne som den samtalar med har kunskap om 
barnets situation reagerar positivt och det underlättar för barnet att öppna sig. Samtidigt måste 
det alltid finnas plats för barnets individuella berättelse. Det ansågs därför relevant att studera 
tidigare forskning kring barn som har en psykiskt sjuk förälder för att kunna förmedla 

                                                
1 Se bilaga 1 
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förtroende till barnen under intervjun. Även böcker om intervjun som forskningsmetod samt 
om intervjuer med barn lästes, liksom Antonovskys bok om KASAM. Materialet om 
Psykosvårdens barngrupp gicks igenom för att få en så god inblick som möjligt i hur 
barngrupperna gått till. 
 
Barn kan enligt Lindh-Munther (1999) vara osäkra informationskällor och intervjumetoden i 
sig ovetenskaplig enligt positivistisk lära och huruvida barnintervjun då är vetenskaplig kan 
diskuteras. Forskningsresultat finns som visar att även yngre barn kan fungera i en 
intervjusituation. Det är som ”sanningsvittnen” med krav på korrekta utsagor om faktiska 
förhållanden som yngre barn kan ifrågasättas som informanter. Om intresset däremot handlar 
om hur barn upplever och uppfattar världen runt omkring sig, hur de ser på olika fenomen och 
händelser, är det rimligt att låta barnen själva komma till tals. Barn kan ofta svara för sig 
själva mer än vuxna tror och: ”Barnintervjun har sin givna plats i den forskning som rör barn” 
(Lindh-Munther 1999 sid 5). Då syftet med uppsatsen är att undersöka barns upplevelse av att 
gå i barngruppen ansågs det självklart att intervjua dem. 
 
Ett dilemma är att intervjuaren är ute efter en viss information och därför många gånger styr 
in samtalet på dessa områden, samtidigt som ett alltför envist och okänsligt frågande kan leda 
till att barnet tystnar. Enligt Eide som refereras i Lindh-Munther (1999) är ett erkännande 
förhållande mellan barn och intervjuare en grundförutsättning för att barnet ska kunna 
uttrycka sina tankar och känslor. Förutom att intervjuaren ska ha en känslighet för barnet 
krävs också att han/hon har en medvetenhet om sina egna känslor och hur dessa uttrycks. 
Øvreeide (2001) menar att de emotionella signaler vi ger till barn i en samtalssituation kan 
vara avgörande för ett samtals utveckling. Om intervjuaren till exempel visar starkare 
emotionella signaler än vad barnet själv visar så kan det få barnet osäker och börja konstruera 
sin verklighet utifrån de förväntningar barnet tror att den vuxna har. Om barnet upptäcker att 
det utsätter den vuxne för ett visst obehag så kan barnet hämmas i sin berättelse. Alltför starka 
positiva signaler kan också skapa problem i kontakten med barnet, det bästa är istället att 
neutralt bekräfta barnet och läsa av barnets emotionella signaler och därifrån föra samtalet 
vidare. Vid det första intervjutillfället gjorde intervjuarna misstaget att på ett överdrivet sätt 
positivt förstärka barnet, troligtvis påverkade dock detta inte intervjun så mycket, då barnet 
fortsatte sin berättelse som innan. 
 
Viktigt att tänka på är också att barn ofta kan befinna sig i en lojalitetskonflikt och därför kan 
ha svårt att berätta saker som skulle missgynna föräldern (Lindh-Munther 1999). Därför 
gjordes valet att inte hålla intervjuerna hos den sjuka föräldern. 
 

2.3 Litteratursökning 
Litteratursökning gjordes i Örebro universitetsbibliotekskatalog, LIBRIS och Elin@Örebro.  
Sökorden som användes var psykisk sjukdom, föräldrar, barn till psykiskt sjuka/störda, 
barngrupp, mental illness, psychiatric disorder, parents, children, group, programme och olika 
kombinationer av dessa ord. Trunkering användes för att få fram variationer av orden. 
Sökning gjordes också på KASAM, skam, skuld samt Antonovsky och Scheff samt på 
utvärdering och intervju för att få fram relevant metodlitteratur. Viss litteratur tillkom genom 
andra studiers referenslistor och en del material fanns redan tillhands. Material om 
barngruppens verksamhet mottogs direkt från Psykosvården. Därifrån kom även 
projektbeskrivningen med verksamhetens mål.  
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I vissa fall har andrahandskällor varit nödvändiga att använda i uppsatsen, då 
förstahandskällorna inte varit tillgängliga. I samtliga fall har försök dock gjorts att hitta 
originallitteraturen utan resultat.  
 

2.4 Tillvägagångssätt och urval 
Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer. Respondenter förmedlades via 
Psykosvården som har genomfört tre barngrupper med sammanlagt nio barn sedan 2003. 
Vissa barn har gått i gruppen flera gånger. Eftersom det bara rörde sig om sammanlagt nio 
barn gjordes valet att tillfråga samtliga barn om de ville ställa upp för intervju. Den första 
kontakten togs från Psykosvården, där två av ledarna för barngrupperna ringde upp barnens 
vårdnadshavare och berättade att en utvärdering av grupperna planerades. Vårdnadshavarna 
tillfrågades om de ville mottaga ett brev2 där författarna till studien berättade mer om denna. 
På detta sätt gavs tillgång till sju adresser dit brev skickades. Vårdnadshavare till två barn 
tackade nej till att få brevet. I brevet framgick vilka författarna är, vad syftet med 
undersökningen är, samt att barnen kommer att vara anonyma, även för barngruppsledarna, 
och inte kommer att kunna identifieras senare. Av brevet framgick att kontakt skulle tas via 
telefon cirka en vecka efter mottagande av brevet, vilket också gjordes. Vid telefonsamtalet 
tillfrågades vårdnadshavarna om deras barn ville deltaga i undersökningen samt om 
vårdnadshavaren också gav sitt tillstånd till detta. Av de sju barnen var det fem som valde att 
medverka i studien och två som tackade nej.  
 
I brevet gavs praktisk information angående intervjuns längd som skulle vara max en timme, 
vilket ansågs vara lämpligt med hänsyn till att respondenterna är barn. Information gavs också 
om att bandspelare skulle användas. Att använda bandspelare kan enligt Trost (2003) vara en 
fördel ur intervjuarens perspektiv eftersom det bland annat innebär att intervjuaren inte 
behöver anteckna utan istället kan lyssna uppmärksamt. En annan fördel med detta är att 
intervjun kan skrivas ut ordagrant och intervjuarna kan i efterhand gå tillbaka och lyssna på 
tonfall och ordval. Många människor vill inte bli inspelade vilket måste respekteras. Ingen i 
intervjuundersökningen hade dock några invändningar mot detta. Information gavs också om 
att det kommer att vara två personer som genomför intervjun. För en ovan intervjuare kan det 
enligt Trost (2003) vara en fördel att ha med sig en kollega eftersom det kan vara ett stöd. Det 
kan också vara så att intervjun blir bättre och mer informativ om de två intervjuarna är 
samspelta. Risken finns dock att den intervjuade känner sig i underläge. Bedömningen gjordes 
ändå att det var lämpligt att vara två intervjuare då ingen hade intervjuvana. Vid 
intervjutillfället är det viktigt med en så ostörd miljö som möjligt och att inga åhörare är 
närvarande. Den intervjuade ska känna sig trygg i miljön och i det avseendet är hemmet 
lämpligt. En nackdel med hemmiljön är att intervjun kan bli störd av exempelvis 
telefonsamtal. Det är bra om intervjuaren föreslår plats men respondenten ska få avgöra detta 
(Trost 2003). Det ansågs i det här fallet mest lämpligt att föreslå hemmet då det gällde barn 
för att de skulle känna sig så trygga som möjligt och inte bli osäkra på grund av en ny, okänd 
miljö. Vid telefonsamtalen bestämdes tid och plats för intervjuerna, samtliga kom att hållas 
hemma hos barnet. En negativ aspekt med detta var att det förekom störande ljud och 
människor som passerade. Vid två tillfällen närvarade dessutom vårdnadshavare, vilket kan ha 
påverkat barnen på olika sätt. Det är tänkbart att barnen blev hämmade och osäkra i sin 
berättelse då de i något fall vände sig till vårdnadshavaren för att få bekräftelse. 
 

                                                
2 Se bilaga 2 
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2.5 Etiska överväganden 
Individskyddskravet innebär att personer inte ska utsättas för otillbörlig insyn i sina 
levnadsförhållanden, att de inte ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning. Under intervjuerna låg fokus på barngruppen och inte på den psykiskt sjuka 
föräldern. Det som framkom under intervjun var sådant som barnet själv valde att berätta. Det 
finns fyra huvudkrav som forskare bör följa för att kunna erbjuda ett grundläggande 
individskyddskrav. De fyra huvudkraven för Individskyddskravet är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  
 
Informationskravet beaktades genom att syftet med undersökningen framgick av det brev som 
skickades ut till vårdnadshavare till de barn som gått i Psykosvårdens barngrupper. Det 
framgick också att deltagandet var helt frivilligt, att det skulle vara två intervjuare samt att 
bandspelare skulle användas. De barn som tackade ja informerades i samband med 
intervjutillfället också om att de kunde stå över frågor som de inte ville svara på.  
 
Samtyckeskravet säkerställdes genom att alla barn själva fick bestämma om de ville deltaga 
och någon påtryckning förekom inte. De fick också när som helst avbryta intervjun eller låta 
bli att svara på frågor. Brevet med information om undersökningen skickades till barnens 
vårdnadshavare eftersom barnen är omyndiga, och ytterligare kontakt togs senare via telefon 
med vårdnadshavarna som då gav sitt samtycke till intervjun.  
 
Det tredje kravet, konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och sådana uppgifter som 
kan röja respondentens identitet i största möjliga utsträckning ska hemlighållas. Vid 
möjligheten att en individ eventuellt kan identifieras ska det eventuella kunskapstillskottet 
vägas mot eventuella negativa konsekvenser för den berörde. En av respondenterna är 
betydligt äldre än de övriga och därför lätt att identifiera, han har dock gett sitt samtycke till 
att hans ålder skrivs ut.   
 
Det inspelade materialet från intervjuerna lyssnas av och transkriberas enbart i forskningssyfte 
och ligger till underlag för uppsatsens resultat. Banden sparas för att författarna vid behov ska 
kunna gå tillbaka och lyssna igen och på så sätt beaktas nyttjandekravet.  
 

2.6 Bearbetning och analys av information 
Vid en kvalitativ intervju måste all strukturering och organisering av materialet göras efter att 
informationsinsamlingen är klar. Från de fem intervjuerna med barnen finns informationen 
inspelad på band. För att kunna göra en så bred analys som möjligt så skrevs intervjuerna ut i 
sin helhet i ett första steg. Muntligt tal är inte alltid så lätt att förstå och bandinspelningarna 
kan också bli dåliga i kvalitén. För att undvika missuppfattningar kan utskrifterna av 
inspelningarna skickas till den som intervjuats tillsammans med själva inspelningen och då 
kan intervjupersonen själv bedöma om han eller hon har blivit korrekt uppfattad och om hans 
eller hennes åsikter återgetts på rätt sätt (Holme & Solvang 1997). Eftersom det i det här fallet 
rör sig om en c-uppsats med de tidsbegränsningar det innebär, gjordes valet att inte skicka ut 
utskrifterna till undersökningspersonerna. Dessutom var det oklart till vem materialet skulle 
skickas, då barnen är omyndiga. Det skulle kunna vara så att barnet inte vill att 
vårdnadshavaren ska läsa vad som sagts under intervjun. Bedömningen gjordes ändå att 
utskrifterna är tillförlitliga eftersom de skrevs av ordagrant från inspelningen så fort som 
möjligt efter intervjutillfället av de två intervjuare som gjort respektive intervju. Vid ett 
tillfälle blev intervjun inte inspelad på grund av tekniska problem. Den intervjun används 
ändå i resultatdelen, men några citat har inte kunnat lyftas fram. Den aktuella intervjun skrevs 
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ned direkt efter intervjutillfället. Med hjälp av frågemallen skrevs svaren ned ur minnet. 
Säkerligen glömdes en del information bort, men det som togs med bedömdes vara korrekt 
eftersom båda intervjuarna mindes uppgifterna på samma sätt. Även här finns dock en risk att 
båda mindes fel.    
 
I analysen har citat använts för att betona eller belysa olika faktorer. Holme & Solvang (1997) 
menar dock att för långa eller för många citat inte bör användas. Citaten bidrar till en 
fördjupad förståelse av barnens upplevelser men styr inte analysen utan är ett hjälpmedel i 
resultatframställningen. Vid citat som handlar om samma sak används enbart det som bedöms 
vara bäst för att undvika upprepning. Flera citat som belyser olika nyanser i samma 
uppfattning anses dock vara relevanta att ha med. Citaten förklaras i texten och tolkas för att 
bli funktionella. För att undvika att respondenten ”förlöjligas” har de korrigerats språkligt 
genom att ord som exempelvis ”liksom” i flera fall tagits bort då de är irrelevanta för 
innebörden.  
 

2.7 Validitet och reliabilitet  
Begreppet validitet kan översättas med giltighet. För att uppnå validitet i en undersökning ska 
det som avses att mätas vara det som verkligen mäts. Det är viktigt att datamaterialet består av 
uppgifter som är relevanta för syftet med undersökningen (Marlow 2001). För att komma 
fram till en så giltig tolkning som möjligt ska försök göras att falsifiera den initiala tolkningen 
och komma fram till andra möjliga tolkningar för att slutligen komma fram till den som 
verkar mest rimlig (Silverman 2005). Det datamaterial som använts i uppsatsen består av 
respondenternas svar på frågor kring deras upplevelse av Psykosvårdens barngrupp, vilket 
också studien syftar till att ta reda på. Resultatet av studien styrker den forskning som tidigare 
gjorts kring barn till psykiskt sjuka och deras upplevelser av liknande barngrupper, vilket 
stärker validiteten.  
 
Det är enligt Silverman (2005) vanligt att i en uppsats hävda att anspråk inte görs på att 
generalisera sina slutsatser till en större population, utan att endast vilja ge en bild av just de 
fall eller händelser som ingår i studien. All vetenskap ska ha generaliserande anspråk, vilket 
innebär att resultaten från en enskild studie ska ge kunskap av mer generell karaktär. En 
studie som bara ger kunskap om det fall eller de händelser som studeras är inte intressant för 
vetenskapen. I studier som denna är det inte intressant hur vanligt förekommande ett fenomen 
är utan det intressanta är istället grundläggande egenskaper och strukturer hos fenomenet. 
Resultat av tidigare utvärderingar har kunnat användas i föreliggande studie, vilket innebär att 
även denna studies resultat skulle kunna generaliseras till andra barngrupper av liknande 
karaktär.   
 
Med begreppet reliabilitet avses tillförlitligheten i undersökningen. Rätt mätinstrument ska ha 
använts och det ska vara möjligt att göra om samma undersökning och då få samma resultat. 
Detta förutsätter dock att verkligheten inte förändrats. Det är viktigt att frågorna är ställda på 
ett korrekt sätt. Dåliga frågeformuleringar kan leda till stor variation i svaren, därmed får 
undersökningen låg reliabilitet (Marlow 2001). Innan intervjuerna genomfördes studerades 
tidigare studiers frågemallar för att på så sätt säkra reliabiliteten. Intervjuerna skrevs som 
tidigare nämnts ner direkt efter intervjutillfället och tillförlitligheten bedömdes vara hög då 
två personer tillsammans lyssnade och skrev ner intervjun såsom båda uppfattade den. Risken 
finns ändå att båda intervjuarna missuppfattat respondenten, men då finns de inspelade 
kassettbanden kvar att gå tillbaka till. Det är högst troligt att en ny studie som utgår från 
samma intervjuguide, respondenter och teoretiska ram skulle få ett liknande resultat. Det är 
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dock tänkbart att barnen inte svarar exakt likadant på frågorna vid ett senare tillfälle, vilket 
skulle kunna förklara en eventuell skillnad i resultatet.     
 
 
3. Tidigare forskning 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning kring ämnet barn till psykiskt sjuka, där 
bland annat risk- och skyddsfaktorer tas upp, samt forskning kring barngrupper för dessa barn. 

3.1 Barn till psykiskt sjuka 
Lagerberg & Sundelin (2003) refererar till Rutter & Quinton som menar att eftersom psykisk 
sjukdom kan se så olika ut och barns och familjers situation inte kan beskrivas på ett 
allmängiltigt sätt är det svårt att säga något om hur det går för dessa barn på kort och lång 
sikt. 
 
I beskrivningen av barns upplevelser finns det vissa teman som återkommer, till exempel är 
det vanligt att barn till psykiskt sjuka tar ansvar för sin förälder vilket kan leda till en omvänd 
föräldra- barnrelation och att barnet förnekar sina egna behov och känslor. Vanligt 
förekommande är också känslor av skuld för att ha förorsakat sin förälders sjukdom och skam 
över sin förälder och sin familj. Denna skam kan leda till isolering och tystnad kring 
förälderns sjukdom (Skerfving 1996). Detta bekräftas av Waltré (i Socialstyrelsen 2001a) som 
menar att det är vanligt att barn skäms för sina psykiskt sjuka föräldrars beteende. De är ofta 
tidigt medvetna om att förälderns beteende är annorlunda och avvikande från andra föräldrars 
och en del är rädda att föräldern ska dyka upp och avslöja sig inför kompisar och 
klasskamrater. Det kan också vara så att barnen skäms för sina egna tankar kring förälderns 
sjukdom, exempelvis om barnet önskar att föräldern vore död istället vilket skulle kunna leda 
till skuldkänslor. Även Skerfving (2005) som refererar till Dunn beskriver att barn till 
psykiskt sjuka upplever sig vara isolerade från omvärlden och att de aldrig fått någon 
förklaring till sin sjuka förälders beteende. Vidare skriver han att barnen upplever att de lever 
i två olika världar där livet hemma och livet utanför hemmet skiljer sig mycket åt. Barnen 
önskade att det hade pratats mer om förälderns problem, något som det ofta inte gavs 
möjlighet till. Barnen hade hemifrån fått höra att detta inte var något de skulle tala om utanför 
hemmets väggar och de gånger de ändå pratade om det fick de skuldkänslor.  
 
Många barn som Skerfving (2005) talat med beskriver att föräldern hotat med suicid eller 
gjort suicidförsök och att de varit väldigt oroliga för att föräldern skulle dö. I en sådan 
situation är det viktigt att det finns en annan välfungerande förälder i barnets närhet och att 
denna har förmåga att stödja barnet och förklara vad som händer. Många berättelser handlar 
enligt Skerfving (1996) om rädsla för att skadas av föräldern och att föräldern ska skada sig 
själv.  
 
I en undersökning av Rutter & Quinton som Lagerberg & Sundelin (2003) refererar till 
framkom att andelen barn med problem var betydligt högre då en eller båda föräldrarna var 
psykiskt sjuka. Det som tycktes ha betydelse för dessa barn var inte sjukdomen i sig utan att 
de var utsatta för fientlighet och aggressivitet från föräldern eller föräldrarna. Andelen barn 
med psykiska problem steg direkt med antalet problemfaktorer. Psykisk sjukdom hos 
föräldrar kan utsätta barn för en multipel risk, till exempel ökade genetiska risker, dålig 
omvårdnad, hög stress samt instabilitet i familjeliv och boende. Många av problemen kan 
enligt denna undersökning bero på multipla riskfaktorer som är ganska lika de som andra 
riskbarn är utsatta för.  
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En litteraturgenomgång av Parment (1999) visar däremot att barnets psykiska hälsa inte 
enbart kan förklaras av familjeproblem och psykosocial belastning. Även när det kontrollerats 
för sådana faktorer fanns sambandet mellan föräldrar och barns psykiska problem kvar. Det 
synsätt som Rutter & Quinton företräder och som refereras i Lagerberg & Sundelin (2003) 
tillerkänner inte föräldrarnas sjukdom i sig någon betydelse för barnets psykiska ohälsa och 
kan ha sin grund i valet av teoretiskt perspektiv. Om ett barns psykiska ohälsa endast ses som 
en effekt av hur barnet behandlas är huvudsaken att barnet har det bra och behandlas väl. 
Enligt Lagerberg & Sundelin (2003) går det också att utgå från att barnet har förmåga att tolka 
sina erfarenheter och reflektera över begrepp som psykisk sjukdom, separation och liknande. 
Begreppen får då en personlig innebörd för barnet vilket skulle kunna skapa oro eller sorg.  
 

3.1.1 Riskfaktorer 
Enligt många undersökningar löper barn till psykiskt sjuka större risk att på olika sätt störas i 
sin utveckling i jämförelse med andra barn. Risken ökar om barnet dessutom lever i socialt 
ogynnsamma förhållanden. Ändå finns inget direkt prediktivt samband mellan en förälders 
sjukdom och ogynnsam utveckling hos barnet menar Skerfving (1996) medan Tienari som 
Lagerberg & Sundelin (2003) refererar till menar att det finns ett genetiskt samband vilket 
styrks av studier på adoptivbarn som fått växa upp med en frisk förälder men har en biologisk 
förälder som är sjuk.   
 
Skerfving (1996) lyfter fram flera riskfaktorer för barn till psykiskt sjuka. Dessa är bland 
annat psykiska problem hos båda föräldrarna, missbruk, kriminalitet, allvarliga 
relationsproblem i hemmet, uppbrott och separation, frånvaro av skyddande nätverk, brister i 
mor-barnrelationen, fientlighet, aggressivitet samt att barnet blir indragen i förälderns 
vanföreställningar.  
 
Socialstyrelsen (2001c) har skrivit en rapport som bygger på en uppföljning av barn i hushåll 
där någon förälder hade vårdats på sjukhus för någon form av psykiatrisk diagnos mellan åren 
1987-1990. 2,3 procent av alla barn i Sverige, vilket innebär 34000 barn, hade under den 
perioden minst en förälder med en psykiatrisk diagnos från slutenvården. Dessa barn var 
mellan 6 och 24 år gamla då en uppföljning gjordes 1991-1994. De visade sig löpa nästan tre 
gånger så stor risk som barn från normalpopulationen att ha vårdats för psykiatrisk diagnos 
under uppföljningstiden och nästan fördubblad risk för dödsfall i förhållande till barn i andra 
hushåll. Vidare fanns också förhöjda risker för narkotika eller alkoholrelaterad diagnos och 
suicid eller suicidförsök.   
 
Barn till allvarligt deprimerade och manodepressiva föräldrar räknas som en riskgrupp och 
har fler psykiska störningar och sämre anpassning än barn till icke-deprimerade eller föräldrar 
som har depressioner av övergående slag (Skerfving 2005). I en svensk studie av Harjan som 
Skerfving (2005) hänvisar till gjordes jämförelser mellan barn till föräldrar som vårdats på 
sjukhus för sina depressioner med en kontrollgrupp som inte hade dessa problem. De barn 
som hade föräldrar som var eller hade varit deprimerade oftare hade psykomotoriska och 
språkliga utvecklingsförseningar, fler beteendestörningar och större behov av hälsovård och 
barnpsykiatrin än de barn som befann sig i kontrollgruppen. De problem som barn till 
deprimerade uppvisar hänger samman med djupet och varaktigheten i förälderns tillstånd. Ju 
längre depressionen varar och ju djupare den är desto större är risken att barnen ska utveckla 
allvarliga problem. 
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3.1.2 Skyddsfaktorer 
Vissa barn tycks ha bättre förutsättningar och vara bättre rustade än andra att klara 
påfrestningar utan att ta allvarlig skada. Denna förmåga till återhämtning brukar kallas 
”recilience” och handlar om förekomsten av skyddande faktorer. Dessa faktorer förbättrar 
eller förändrar en persons känslighet i förhållande till risker och påfrestningar i omgivningen 
och kan handla både om yttre omständigheter som påverkar barnet positivt och om förmågor 
hos barnet självt. Ofta är det en kombination av båda och de skyddande faktorerna är inte i 
första hand medfödda utan förvärvade genom de erfarenheter barnen har gjort i sina liv 
(Skerfving 1996). 
 
Många forskare har studerat faktorer som skyddar mot en negativ påverkan på barn som har 
en psykiskt sjuk förälder. Erlenmeyer-Kimling & Cornblatt som Skerfving (2005) hänvisar till 
skriver att de i sin studie fann vissa faktorer som var gemensamma för de barn som klarade 
sig bra trots sin sjuka förälder. Dessa faktorer var att ha en välfungerande ickesjuk förälder, en 
god föräldra-barnrelation, ett stödjande nätverk i tonåren, en stabil familjesituation samt att 
själv se bra ut och att vara intelligent. Redke-Yarrow & Sherman refererade i Skerfving 
(2005) har kommit fram till att skyddande faktorer är att barnet har egenskaper som 
intelligens, nyfikenhet, tillmötesgående beteende och social kompetens. Garmezy som 
Skerfving (2005) refererar till menar att familjesammanhållning fungerar som en skyddande 
faktor liksom närvaron av en vårdande vuxen och att barnet har tillgång till ett yttre stöd. Som 
skyddande egenskaper hos barnet nämner han förmågan att förstå andra och komma överens 
med andra, problemlösningsförmåga och humor. Skerfving (intervjuad i Fristorp och Kollarik 
1999) lyfter också fram andra skyddande faktorer som barnets egna personliga egenskaper, 
förmåga att använda sin begåvning, närvaro av minst en engagerad vuxen som tycker om 
barnet, att det finns människor som ser och hör barnet och betraktar det som en individ, en 
kärleksfull relation mellan föräldrar och barn, positiv självbild, att det öppnar sig möjligheter 
för förändringar i livet, en känsla av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet 
samt möjlighet för barnet att få ha fritidsintressen.  
 
Granath (1997) framhåller den friska förälderns stora betydelse, att han eller hon kan förklara 
för barnet vad som är fel med den sjuka föräldern och hjälpa till att ta ansvar för barn och 
familj. Detta visade sig vara extra viktigt då den sjuka föräldern hotat med eller till och med 
gjort suicidförsök och barnen var oroliga över att föräldern skulle dö. Att det då fanns en frisk 
förälder som förmådde stödja barnet i situationen var väldigt viktigt. En annan viktig faktor 
Skerfving (2005) pekar på är att det finns en öppenhet kring förälderns psykiska problem 
något som även intervjupersonerna i Granaths studie (1997) styrker. De hade velat ha en 
större öppenhet kring förälderns sjukdom. De hade önskat att de genom psykiatrin fått 
möjlighet att prata om sjukdomen, vilket inte förekommit. Psykiatrin hade inte vid något 
tillfälle frågat om barnets upplevelse eller kunskap om förälderns sjukdom.  
 
Glistrup (2005) menar att de barn som klarar sig bäst är de barn som har insikt i att föräldern 
är sjuk och att det är sjukdomen som gör att mamma eller pappa beter sig konstigt och mår 
dåligt. De barnen är också mindre tyngda av skuldkänslor och löper mindre risk för att själva 
bli psykiskt sjuka. Kunskap om psykisk sjukdom är alltså en viktig skyddsfaktor. Detta 
bekräftas även av The Brown University child and adolescent behavior letter (2002) som 
nämner att kunskap om förälderns sjukdom samt om att det inte är barnets fel att föräldern är 
sjuk, är viktiga skyddsfaktorer. 
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3.2 Barngrupper  
Ett sätt att stödja barn till psykiskt sjuka och som används på olika ställen runt om i landet är 
barngrupper av psykopedagogisk karaktär. Syftet med dessa grupper är att ge barn och 
ungdomar mer kunskap om förälderns problem och på det sättet öka deras förmåga att förstå 
och handskas med situationen (Lindstein som refereras i Skerfving 2005).   
 
En barngrupp för barn till psykiskt sjuka föräldrar möter behovet hos barnen att få vara och 
bete sig som just barn. Lekar och olika övningar integreras i verksamheten för att barnen 
lättare ska kunna öppna sig och dela med sig av sina erfarenheter. Lek, skratt, kreativitet och 
att ha roligt med andra barn är faktorer som gruppledare för Källan upplever vara viktiga för 
barn till psykiskt sjuka. Ofta har barnen mycket ”tungt och svart” inom sig och de lekfulla 
inslagen i gruppen visar att det faktiskt går att ha roligt också (Socialstyrelsen 2001a). 
 
Jovannelli (2005) har gjort en liknande undersökning som föreliggande uppsats där hon 
undersökt huruvida en gruppverksamhet för barn till psykiskt sjuka föräldrar har haft 
betydelse för ungdomar och i så fall på vilket sätt.  I den studien framkommer det att samtliga 
tre respondenter upplevde det som positivt att träffas i grupp och att träffa andra i samma 
situation. De kände att de fick stöd och förståelse från de andra gruppmedlemmarna vilket 
beskrivs som mycket positivt.  
 
Bortot & Eklund (2003) har gjort en utvärdering av Grinden i Västerås som har grupper för 
barn och ungdomar till föräldrar som är psykiskt sjuka. Grinden är ett samverkansprojekt 
mellan psykiatrin, socialtjänsten och skolhälsovården och målet med verksamheten är att öka 
gruppdeltagarnas kunskap om psykiska problem och om hur omgivningen påverkas, att ge 
möjlighet till reflektion kring de egna behoven samt att stärka de egna resurserna. 
Utvärderingen gjordes genom fokusgrupper med barnen och ungdomarna i de konstellationer 
de tidigare träffats i. Även deras studie visar att det varit bra för barnen att träffa andra i 
samma situation för att de då får veta att de inte är ensamma om sina problem. Skerfving (i 
Socialstyrelsen 2001a) har gjort en intervjuundersökning med 14 barn i åldern 8-18 år som 
deltagit i Källans gruppverksamhet. Alla barn i undersökningen framhöll hur viktigt det var 
att få träffa andra barn i samma situation och förstå att de inte är ensamma. Att få dela sina 
upplevelser och erfarenheter med andra upplevdes också som mycket positivt. Även Granath 
(1997) poängterar vikten av att låta barn och ungdomar till psykiskt sjuka få dela med sig av 
sina erfarenheter av förälderns sjukdom. Genom att göra detta kan de hjälpa varandra att 
hantera olika svåra situationer på bättre sätt. Gemenskapen i gruppen tas i Jovannellis studie 
(2005) upp som en viktig faktor, genom att öppna sig och berätta om sina upplevelser för 
andra som varit med om liknande saker har de intervjuade känt sig mindre ensamma 
 
Få barn och ungdomar vet något om sin förälders sjukdom eller om psykiska sjukdomar 
överhuvudtaget. Även om de inser att föräldern beter sig konstigt ibland är det inte säkert att 
de förstår att det handlar om en sjukdom. Får de då ingen förklaring från någon vuxen kan det 
hända att de hittar på egna förklaringar som ibland kan innebära att barnet tar på sig skulden 
för att föräldern är så trött, arg eller ledsen. I grupper för barn till psykiskt sjuka brukar därför 
kunskap om psykisk sjukdom förmedlas (Socialstyrelsen 2001a). 
 
Grinden ordnar ett besök från vuxenpsykiatrin då en överläkare kommer och ger information 
om psykiska sjukdomar och svarar på barnens frågor. Flera av barnen anser att de lärt sig mer 
om psykiska sjukdomar genom detta. En del av barnen uttrycker farhågor för att själva 
drabbas av psykisk sjukdom och säger att det varit bra att prata om sin rädsla med andra i 
samma situation. Den kunskap som barnen fått genom Grindens verksamhet har i viss mån 
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skapat större förståelse och tolerans för förälderns beteende och några av barnen har också lärt 
sig hur de ska agera när föräldern eventuellt blir sjuk. Vet de hur de ska bete sig när det 
händer behöver de inte oroa sig så mycket för det, vilket troligen minskar barnens stressnivå. 
Dock finns det ett par barn som uppger att de inte vet hur de ska hantera förälderns sjukdom 
även efter att de gått i gruppen (Bortot & Eklund 2003). Ingen av respondenterna i Jovannellis 
studie (2005) visste så mycket om psykisk sjukdom innan gruppen startade och alla tre anser 
att ha fått information om detta varit viktigt för dem, bland annat genom att de nu har fått 
större insikt i vad sjukdomen kan innebära, både för deras sjuka förälder och för dem själva. 
Nästan alla barn i Skerfvings studie (i Socialstyrelsen 2001a) uppgav att de hade lärt sig mer 
om sin förälders sjukdom och flera barn gav exempel på att de hade funnit nya sätt att hantera 
sin situation på. 
 
Många av barnen uttrycker enligt Bortot & Eklund (2003) ett behov av att ha en bättre kontakt 
med vuxenpsykiatrin, exempelvis för att få hjälp att minska sin oro och att avlastas från att ta 
hand om sin sjuka förälder.  
 
En slutsats som Bortot & Eklund (2003) dragit är att det framkommit både positiva och 
negativa effekter av Grinden. Bland de positiva effekterna kan nämnas att närvaron av minst 
en annan engagerad vuxen upplevts som mycket viktigt. Bland de negativa effekterna finns 
faktorer såsom att det varit ett stort åldersspann i tonårsgruppen där yngre tonåringar blandats 
med äldre.   
 
De flesta barnen i Skerfvings studie (i Socialstyrelsen 2001a) berättade att människor i deras 
omgivning sagt att de förändrats, blivit gladare, öppnare och mindre bekymrade efter sin tid i 
barngruppen. Tillvaron tycktes ha blivit mer begriplig, hanterbar och meningsfull och 
Skerfving anser att en verksamhet som Källan fyller en väldigt viktig funktion för de här 
barnen. Respondenterna i Jovannellis studie (2005) uppger också att de efter gruppen fått ökat 
självförtroende. Två av de tillfrågade uppger att de blivit starkare och fått lättare för att säga 
nej när det behövs, medan en säger sig ha blivit medveten om sin svårighet för detta under 
tiden gruppen pågått.  
 
Positive connections är ett amerikanskt interventionsprogram som är utformat för barn till 
psykiskt sjuka föräldrar. Orel et al (2003) har gjort en utvärdering av programmet för att se 
hur effektivt det varit gällande olika områden. Programmets målsättning och utformning 
liknar Källans program. Resultatet av utvärderingen visar att barnen som deltagit fått kunskap 
om olika typer av psykisk sjukdom, att det är just en sjukdom det handlar om och inte att den 
sjuka föräldern ”tappat kontrollen” och att barnet inte är ansvarigt för sin sjuka förälder. 
Dessutom har barnen efter programmet kunnat identifiera personer som de kan vända sig till 
och få stöd från när deras sjuka förälder inte kan ge dem det. Utvärderingen av Positive 
connections visar vidare att barnen efter programmet upplever en ökad livskvalitet och att 
barnens självförtroende ökat. I vilken mån programmet bidragit till dessa förbättringar är dock 
osäkert då det kan finnas andra faktorer i barnens liv som också kan spela in.  
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4. Teori 

Teoriavsnittet inleds med en redogörelse för begreppet KASAM samt begreppen skuld och 
skam.  

4.1 KASAM 
KASAM är ett begrepp myntat av Aaron Antonovsky (1994) som står för känsla av 
sammanhang. Begreppet innehåller tre komponenter, vilka är begriplighet, hanterbarhet samt 
meningsfullhet. Antonovsky menar att stark KASAM innebär att personen har många 
hälsobringande faktorer och lättare kan finna ett bra och meningsfullt liv även i svåra 
situationer. Vid stark KASAM känns livet också begripligt och förutsägbart i viss mån, det är 
meningsfullt och det går att hantera. Det kan vara så att en person exempelvis känner hög 
hanterbarhet och begriplighet men låg meningsfullhet, och är då antagligen inte så nöjd med 
sin tillvaro. Därför krävs alla tre faktorerna för att känslan av sammanhang ska finnas 
(Antonovsky 1994).  
 
Begriplighet handlar om i vilken mån en person upplever ”inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 
tydlig snarare än som brus, det vill säga kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig” 
(Antonovsky 1994, sid 39). En hög känsla av begriplighet gör att vissa framtida händelser kan 
förutsägas och när de kommer som överraskningar kan de ordnas eller förklaras, oavsett om 
dessa händelser är önskvärda eller ej. Händelser som död, krig och misslyckanden kan inträffa 
i en människas liv, men besitter personen då en hög känsla av begriplighet kan han eller hon 
förmå sig att göra dessa händelser (be)gripbara.  
 
Hanterbarhet definieras som den grad till vilken en människa upplever att ”det står resurser 
till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli man 
bombarderas av” (Antonovsky 1994, sid 40). Med resurser menas sådana som är antingen 
under ens egen kontroll eller som är under kontroll av behöriga andra, det vill säga människor 
att räkna med och lita på. En person som känner en hög hanterbarhet i sitt liv ser på framtiden 
med tillförsikt och utgår från att allt kommer att ordna sig, även sådant som är svårt och 
problematiskt, medan en person som upplever en låg hanterbarhet lätt känner sig som ett offer 
för omständigheterna eller rentav som en ovanligt otursförföljd människa.   
 
Den tredje och sista komponenten i KASAM är meningsfullhet och kan ses som den 
motiverande faktorn i begreppet. Antonovsky (1994) menar också att meningsfullhet är den 
viktigaste av de tre komponenterna. Meningsfullhet definieras som ”i vilken utsträckning man 
känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav 
som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, 
är utmaningar att ”välkomna” snarare än bördor man mycket hellre vore förutan” 
(Antonovsky 1994, sid 41). Meningsfullhet handlar om vikten av att känna sig delaktig och 
medverkande i processer som både skapar ens öde och ens dagliga erfarenheter. Antonovsky 
refererar till Viktor Frankl (1986) som menar att människans strävan efter en mening är den 
primära drivkraften. Frankl talar om begreppet meningsfullhet utifrån sina erfarenheter som 
fånge i koncentrationsläger under andra världskriget och menar att de människor som satt i 
koncentrationsläger och visste att det fanns en uppgift som väntade på dem, var bäst rustade 
att överleva. Han menar vidare att människan kan förstå att livet kan ha en mening även under 
de mest vidriga former. Frankl menar att människan har frihet att välja mellan att acceptera 
eller avvisa ett erbjudande, det vill säga att förverkliga en möjlighet till mening eller att 
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förspilla den. Detta innebär att varje situation i en människas liv ställer henne inför ett 
problem att lösa och en mening att finna. 
 
Utifrån KASAM:s tre komponenter definierar Antonovsky (1994, sid 41) begreppet på 
följande sätt: 
 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att 1) de stimuli som härrör från 
ens yttre och inre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 2) de 
resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och 3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 

 
 
Antonovsky (1994) diskuterar utifrån ett salutogenetiskt perspektiv3 istället för utifrån det mer 
traditionella patogenetiska perspektivet, det vill säga att han fokuserar på ”friskfaktorer” 
istället för på riskfaktorer. Istället för att tala om människor i termer av friska och sjuka talar 
han om människor som befinnande sig på ett kontinuum av hälsa-ohälsa. Det salutogenetiska 
perspektivet inrymmer att titta på människans hela historia som ger en djupare förståelse av 
och kunskap om en människa, vilket är en förutsättning för att individen ska kunna färdas i 
riktning mot den friska polen på kontinuet. Vidare fokuserar Antonovsky på copingstrategier 
istället för på stressorer men betraktar ändå stressorer som något som alltid är närvarande och 
som till och med kan vara hälsobefrämjande. Att utsättas för en stressor, en påfrestning av 
något slag, leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet blir hälsa, 
sjukdom eller något däremellan beror på hur framgångsrik hanteringen av denna spänning är. 
Så länge en människa lever kan hon i någon bemärkelse anses vara frisk. Generella 
motståndsresurser (GMR) kan vara saker som pengar, jagstyrka, socialt stöd, kulturell 
stabilitet och så vidare. Det gemensamma för dessa GMR är att de bidrar till att göra 
stressorer begripliga. Genom att gång på gång ge oss dessa erfarenheter skapas en stark känsla 
av sammanhang. 
 
Den salutogenetiska frågan är vad som befrämjar hälsa istället för vad det är som gör oss 
sjuka. Antonovsky (1994) menar att KASAM ger ett svar på detta. En stark KASAM ger en 
god hälsa. Vad som är avgörande för om en person har stark KASAM eller inte är om han 
eller hon upplever att det finns livssektorer som är viktiga. 
 

4.2 Skuld och skam 
En del människor känner en oro och en rädsla för att överträda de regler och normer som finns 
i samhället och ur den här rädslan kan känslor av skuld skapas. Skulden kommer från 
personens tankar om egna handlingar som inte svarar upp mot de förväntningar som 
omgivningen har. Skuld handlar om vad som gjorts eller inte gjorts och hanteras genom att 
antingen gottgöra eller sopa igen spåren efter handlingen. Skuldkänslor är lättare att bli av 
med än skamkänslor eftersom de tidigare kan gottgöras genom nya handlingar (Lindberg 
1999). Skuld involverar alltså handlingar som är gjorda eller ogjorda. I skulden upplevs 
självet kontrollerat och intakt. ”Den andre” är mindre viktig när det handlar om skuldkänslor. 
I ett individualistiskt samhälle är skuld mer synligt än skam. En person kan känna sig stolt 
över att känna skuld, det innebär att han eller hon har hög moral vilket kan tyckas prestigefyllt 

                                                
3 Det salutogenetiska synsättet står för hälsans ursprung. 



 20

(Retzinger 1991). Fahrman (1996) menar att det är när beteendet strider mot de egna 
värderingarna som skuldkänslor upplevs. 
 
I termen skam inryms olika emotioner och skamupplevelsen kan sägas sträcka sig på en skala 
från känslor av lättare obehag eller förlägenhet i vissa situationer till känslor av kränkning och 
förnedring. Lindberg menar att skam påverkar identiteten mer direkt än vad skuld gör, därför 
att ”känslan av skam innebär en oro kring den egna livsberättelsens tillräcklighet” (Lindberg 
1999, sid 75). Känslor av skam uppstår genom en känsla av att vara otillräcklig som person. 
Skam kopplas till jagets integritet medan skuld skapas genom att personen har, eller upplever 
sig ha, handlat felaktigt. Skamkänslor uppstår enligt Fahrman (1996) när en person gör eller 
utsätts för något utanför sin kontroll, genom att till exempel bli förlöjligad eller få plötslig 
uppmärksamhet riktad mot sig utan att förstå varför. Retzinger (1991) menar att skam är en 
känsla som involverar hela självet. Det får personen i fråga att känna en plötslig brist sett både 
utifrån ens egna och andras ögon. I skammen känner sig personen hjälplös och som att han 
eller hon tappat kontrollen, reaktionen blir därmed att vilja gömma sig. I skammen kan 
banden med den andre inte förnekas. Skam får en person att känna sig illa ansedd.   
 
Lindberg (1999) menar att skam och tillit är nära sammankopplade genom att skam kan hota 
eller förstöra tilliten. Upplevelser av skam involverar alltid det egna jaget i relation till en eller 
flera andra personer. Detta sker även om personen bara inbillar sig att någon exempelvis har 
en avvisande inställning till en. Att känna sig utanför och sakna en känsla av tillhörighet leder 
till skamkänslor liksom upplevelser av misslyckanden. Individen värderar då sig själv negativt 
i jämförelse med omgivningen och det egna jaget bedöms som underlägset, exempelvis fulare 
och dummare än andra. Att erfara skam är smärtsamt och hanteras ofta genom att försöka fly 
från skamfyllda situationer. Män och kvinnor hanterar skam på olika sätt menar Scheff 
(1997). Män lär sig att förneka skammen för sig själva och kan istället visa ilska och 
förbittring mot andra medan kvinnor visar sin skam mera öppet genom att exempelvis rodna 
och dra sig undan.  
 
I moderna samhällen tas det enligt Scheff (1994) ofta för givet att skam är en ovanligt 
förekommande känsla bland vuxna, och förekommer mest bland små barn. Han menar att 
detta beror på hur den sociala kontrollen ser ut i olika kulturer, i mer traditionella samhällen är 
det de egna skamkänslorna som utgör kontrollen och i mer moderna samhällen är det istället 
skuldkänslorna som utövar kontroll över oss. Det finns dock de som förespråkar ett annat 
synsätt, nämligen att skam är den primära emotionen i alla sociala sammanhang eftersom 
skam innebär ett konstant jämförande med andra människor och på sätt bildas en stark social 
kontroll av både den egna personen och andra människor.  
 
Enligt Fahrman (1996) föds inga barn med känslor av skam eller skuld, utan de utvecklas i 
samspelet med föräldrarna.  
 
 
5. Resultat och analys 
 
Resultatet börjar med en beskrivning av hur barngruppen gått till, därefter följer en 
presentation av respondenterna och sedan resultatredovisningen med integrerad analys utifrån 
KASAM och begreppen skuld och skam samt tidigare forskning. 
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5.1 Beskrivning av barngruppen 
Vid varje grupptillfälle tas olika teman upp. Dessa teman är känslor, försvar, psykisk 
sjukdom, alkohol och beroende, familjen, den egna personen samt familjeträff. När alla teman 
gåtts igenom återkommer varje tema en gång till. Träffarna ser till strukturen lika ut varje 
gång, de inleds med att alla säger sitt namn och med hjälp av nallekort visar barnen hur de 
mår, är de exempelvis oroliga visar de upp ett kort med en nalle som ser orolig ut. Därefter 
läses reglerna upp, vissa är givna av ledarna och vissa formuleras av barnen själva. De regler 
som alltid finns med i gruppen är att barnen har rätt att stå över, de behöver alltså inte säga 
något om de inte själva vill, att det som sägs ska stanna i gruppen och om barnet inte kan 
komma vid något tillfälle måste de ringa och tala om det. De regler som barnen själva vill ha 
med tillkommer utöver dessa och ser olika ut i grupperna. Efter inledningen tas dagens tema 
upp som behandlas genom att bland annat prata, leka, måla och göra dramaövningar. Efter att 
arbetat med temat en stund är det dags för fika där alla får möjlighet att säga vad som varit 
veckans ”höjdpunkt” och vad som varit veckans ”bottennapp”, detta för att öva barnen i att 
känna efter vad som gör dem glada och ledsna. Många barn i den här situationen har lärt sig 
att stänga av sina känslor för att inte bli besvikna och därför kan detta vara en bra övning. 
Efter att alla fikat jobbar de en stund till med temat för att sedan göra en avslutningsritual 
tillsammans, det brukar vara ”stöten” som går till så att alla står i en ring och håller varandra i 
händerna, en börjar med att trycka till med handen och personen som får ”stöten” ska då 
skicka vidare tills den har gått runt. Anledningen till att detta görs är för att skapa en 
återkommande ritual som ska vara en trygghet för barnen (samtal med gruppledare 2005-10-
26). 
 
Målsättningen med barngruppen är enligt ledarna (samtal 2005-10-26) att ge barnen ökad 
kunskap om psykisk sjukdom, att de ska se att de inte är ensamma, att de ska få en ökad 
självkänsla, att de ska hitta fler strategier för att hantera svåra situationer samt att de ska 
upptäcka vilka personer som kan ge dem stöd och hjälp. Gruppens syfte är även att avlasta 
skuld- och skamkänslor och att stärka barnens känsla av sammanhang (KASAM). 
 

5.2 Presentation av respondenter 
Fem barn har deltagit i undersökningen. De har här har fått fingerade namn och det är deras 
nuvarande ålder som redovisas, alltså inte den ålder de hade när de gick i gruppen. 
Respondenterna är Anna tolv år, Jonas, 16 år, som inte fullföljde gruppen, Kalle, tolv år som 
inte kommer att citeras på grund av att han inte blev inspelad vid intervjutillfället, Lisa, elva 
år som gått i gruppen i två omgångar samt Daniel, elva år, vars förälder numera är frisk.  
 

5.3 Resultatredovisning med analys 

5.3.1 Första kontakten 
 
Delresultat 
En av de första frågorna handlade om hur barnen kommit i kontakt med Psykosvårdens 
barngrupper. Samtliga barn började på grund av att deras friska vårdnadshavare föreslagit det. 
En sjuk förälder till ett av barnen ville inte att hans barn skulle gå i gruppen på grund av att 
han ville att sjukdomen skulle hållas inom familjen. 
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Delanalys 
En frisk förälder är enligt Granath (1997) en viktig skyddsfaktor för barn till psykiskt sjuka. 
Av resultatet framkommer att det i samtliga fall är den friska vårdnadshavaren som föreslagit 
gruppen för barnen. Detta tyder på att det för dessa barn funnits tillgång till en viktig vuxen, 
vilket enligt Antonovsky (1994) kan ses som en resurs som kan hjälpa till att hantera svåra 
och problematiska situationer. Därmed kan barnet få en högre grad av hanterbarhet och 
behöver inte uppleva sig som ett offer för omständigheterna.  
 
Att en förälder inte ville att hans barn skulle deltaga i gruppen skulle kunna förklaras genom 
en vilja att hålla sjukdomen inom familjen, vilket även Skerfving (2005) beskriver. Det skulle 
kunna vara så att barn som hemifrån fått höra att psykisk sjukdom är något som de inte ska 
prata om utanför hemmet, har svårare att prata om det i gruppen än vad andra barn har. Enligt 
Fahrman (1996) utvecklar barn skamkänslor i samspel med föräldrarna. Det barn vars förälder 
inte ville att han skulle gå i gruppen, men som ändå deltog, berättade senare att han i början 
upplevde det som lite ”pinsamt” att prata inför gruppen. Det skulle kunna vara så att barnet i 
det här fallet känner skam och att skammen finns kvar trots att de har pratat om det i gruppen, 
eftersom skam enligt Lindberg (1999) är svårare att reducera än vad skuld är.  
 
Skerfving (1996) menar att en riskfaktor är om båda föräldrarna är psykiskt sjuka. Av 
resultatet framgår att samtliga barn i undersökningen har en frisk vårdnadshavare och tänkbart 
är då att barn vars båda föräldrar är sjuka har svårare att komma i kontakt med en grupp av 
detta slag. Risken för att detta sker kan tänkas bli större om det också förekommer starka 
skamkänslor kring föräldrarnas sjukdom (Retzinger 1991). 
 

5.3.2 Syftet med gruppen 
 
Delresultat 
Syftet med att gå i gruppen uppfattades i de flesta fall och barnen förstod att det bland annat 
handlade om att få kunskap om psykisk sjukdom, inte skylla förälderns sjukdom på sig själv 
och förstå varför den sjuka föräldern mådde dåligt. Ett av barnen uppgav också att det handlar 
om att må bättre själv.  
 
Delanalys 
För att öka förståelsen hos barnen för varför de går i gruppen torde det vara viktigt med ett 
tydligt syfte. För de flesta barnen verkar syftet ha varit tydligt, vilket skulle kunna öka 
begripligheten. Att i ett tidigt skede formulera ett tydligt syfte med gruppen kan bidra till en 
ökad begriplighet kring vad träffarna kommer att handla om och varför barnet ska gå där. Ett 
begripligt syfte kan ge en känsla av att de problem och utmaningar som barnet står inför är 
värda att investera energi i och de dem som en utmaning, vilket kan ge en känsla av 
meningsfullhet (Antonovsky 1994). 
 

5.3.3 Kunskap om psykisk sjukdom 
 
Delresultat 
En målsättning med gruppen är att barnen ska lära sig mer om psykisk sjukdom. Samtliga 
barn säger att de visste lite eller ingenting om psykisk sjukdom innan de började i gruppen. En 
flicka säger att hon visste att det inte smittas och att de flesta inte är farliga. Det som har 
framkommit av intervjuerna är att barnen lärt sig att det inte är någons fel att föräldern är sjuk 
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och att det är en sjukdom det handlar om, hur det kan vara att ha en sjuk förälder, att det finns 
olika slags psykiska sjukdomar, att inte vara rädd för den som är psykiskt sjuk samt sätt att 
hantera att ens förälder är sjuk. 

 
Det är ju mest att man inte ska vara rädd för dem. Och det att det inte är någons fel att de har 
blivit psykisk sjuka. Det är mest det jag har lärt mig. (Lisa) 

Det var inte så mycket att vi pratade om vad det var utan det var mest att vi skulle lära oss att 
hantera sånt, det var inte mer att vi pratade om vad de hade för de hade olika skäl allihopa att de 
mådde så dåligt. (Daniel) 

 

En flicka säger att hon inte tänkte att det var något märkvärdigt med föräldern innan hon 
började i gruppen och en annan flicka säger att hon innan gruppen funderade på om det var 
hennes fel att föräldern var sjuk. 
Ett av barnen säger att han innan gruppen inte tänkt särskilt mycket på att han haft en psykiskt 
sjuk förälder. I gruppen har han lärt sig mer om att det finns olika psykiska sjukdomar och 
han vet mer vad som händer när en person är psykiskt sjuk. Det mesta av den kunskap han nu 
har om psykisk sjukdom anser han ändå vara mer byggd på egna erfarenheter än på det som 
lärdes ut i gruppen. 
 

Efter så vet jag inte riktigt om jag tänkte så mycket på vad de sa där. Jag har mer utgått från vad 
som jag har upplevt utav hur hon har blivit och så. (Jonas) 

 
Delanalys 
Gruppens målsättning med att förmedla kunskap om psykisk sjukdom verkar till stor del ha 
uppfyllts. 
 
I grupper för barn till psykiskt sjuka föräldrar ligger fokus på att förmedla kunskap till barnen 
om psykisk sjukdom (Orel et al 2003) detta på grund av att kunskap har visat sig vara en 
viktig skyddsfaktor (Glistrup 2005). Kunskap om förälderns sjukdom minskar risken för att 
barnet hittar på egna förklaringar, som exempelvis att det är de som bär skulden till 
sjukdomen. Tidigare forskning kring barngrupper visar att ökad kunskap om psykisk sjukdom 
ger verktyg till barnen att hantera situationen (Socialstyrelsen 2001a). En ökad kunskap skulle 
kunna tänkas leda till ökad begriplighet, då barnet får informationen om förälderns sjukdom 
samlad och ordnad. Detta kan i förlängningen innebära att det som i framtiden sker med den 
sjuke föräldern inte kommer som en överraskning och att barnen därmed får lättare att hantera 
situationen och bättre förstår (begriper) sin sjuka förälder.  Kunskap skulle kunna ses som en 
resurs som står till barnets förfogande som gör det lättare att hantera sjukdomen (Antonovsky 
1994).  
 
Ett av barnen sa att den största delen av den kunskap han har om psykisk sjukdom kommer 
från egna erfarenheter av hur hans förälders sjukdom gestaltat sig. Detta kan tänkas bero på 
att han är betydligt äldre än de andra barnen i gruppen och därför hunnit förvärva kunskaperna 
på egen hand. 
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5.3.4 Att träffas i grupp 
 
Delresultat 
En av frågorna handlade om hur det upplevdes att lyssna på andra och prata själv i gruppen.  
 

Det var inte jobbigt eller så, de visste ju hur det var för de hade ju föräldrar som hade likadant. 
(Daniel) 

 
Samtliga tyckte att det gick bra att både lyssna och prata med de andra i gruppen. En tyckte 
dock att det var lite pinsamt i början att berätta om hur han hade det men det blev bättre efter 
hand. En pojke tyckte att det var lite jobbigt att resten av gruppen endast bestod av flickor.  
 
Alla respondenter upplevde det positivt att få höra barn i liknande situation berätta om sina 
upplevelser och erfarenheter vilket fick dem att känna sig mindre ensamma. En flicka säger 
att hon tyckte det var skönt att hon inte behövde hålla det för sig själv och att de andra förstod 
varför hon blev ledsen om hon blev det. Att lyssna på andra var lärorikt även om 
erfarenheterna skilde sig åt vad gäller olika sjukdomar och så vidare. Det som barnen 
genomgående upplevde som positivt var att få träffa andra barn i samma situation och att ha 
någon att prata med som inte förde det vidare. 
 

Då tänkte jag att det inte är bara jag som har det så. Det trodde jag innan sådär. Då förstod jag att 
(…) de berättade att det är jättemånga som har det såhär, att det är vanligt. (Anna) 

Det var väl att man hade några som hade gått igenom ungefär samma sak som man kunde prata 
med. Det är inte många andra jag känner som har gjort det. Det är väl mest positivt att man har 
någon att prata med så man känner att det man säger inte kommer ut. (Jonas) 
 
 

Tre av barnen uppgav att de i gruppen fick kompisar, två av dem har även träffats efter 
avslutad grupp. De pratar numera inte så mycket om hur det är att ha en psykiskt sjuk förälder 
när de träffas. En sa att det inte var aktuellt att skaffa kompisar i gruppen då åldersskillnaden 
var för stor och han var mycket äldre än de andra. 
 
Delanalys 
Tidigare forskning visar att barn till psykiskt sjuka ofta känner sig ensamma och isolerade 
från omvärlden (Dunn som refereras i Skerfving 2005). Vidare har tidigare studier kommit 
fram till att det är viktigt för barnen att träffa andra i liknande situation då det är vanligt att de 
känner sig ensamma i sin situation (Bortot & Eklund 2003, Jovannelli 2005, Skerfving (i 
Socialstyrelsen 2001a). Granath (1997) talar om vikten av att dela med sig av sina 
erfarenheter och att det finns en öppenhet kring förälderns sjukdom. Samtliga barn i denna 
undersökning hade positiva upplevelser av att träffa andra i samma situation och känna att det 
fanns fler med liknande upplevelser och erfarenheter. En tänkbar negativ effekt av att ha stora 
åldersskillnader i en grupp kan vara att det blir svårare att identifiera sig med varandra. 
Antonovsky (1994) menar att meningsfullhet är en motiverande faktor i allt som en person 
gör, det är tänkbart att motivationen minskar vid exempelvis stora åldersskillnader. Några av 
respondenterna uppgav att de blivit vänner, vilket tvärtom kan tänkas öka motivationen och 
därmed deras känsla av meningsfullhet.  
 
Att upptäcka att det finns andra med liknande erfarenheter som en själv kan ge begriplighet i 
tillvaron och barnen kan använda gruppen som en resurs. Antonovsky (1994) menar att en 
generell motståndsresurs kan vara socialt stöd som kan bidra till att göra stressorer begripliga. 
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Att träffa andra i samma situation kan också bidra till att göra tillvaron mer strukturerad och 
därmed lättare att hantera  
 
Att träffa andra barn med liknande erfarenheter kan ge motivation till att engagera sig i 
gruppen och därmed blir alla delaktiga i en process och det ger enligt Antonovsky (1994) 
mening. Att träffas i grupp är att tillsammans engagera sig och investera i något viktigt som 
kan bli till något meningsfullt. Med Frankls (1986) ord accepteras en möjlighet att 
tillsammans göra situationen meningsfull. 
 
Att träffas i grupp och dela med sig av sina erfarenheter kan därmed ge en känsla av 
sammanhang då samtliga komponenter i KASAM är närvarande (Antonovsky 1994). 
 

5.3.5 Att påverka gruppverksamheten 
 
Delresultat 
En fråga handlade om huruvida barnen haft möjlighet att påverka gruppen på något sätt. 
Samtliga tycker att de haft möjlighet att påverka gruppverksamheten, men ingen har känt 
behov av att göra det, eller tänkt på att möjligheten fanns.  
 

Nja, alltså det var inget man försökte. Jag gick i sjuan, var tretton så det är väl inget man tänker 
att man kan göra eller försöka göra. Jag gjorde väl det som de sa så fick det bli som det blev. 
(Jonas)  
 

Delanalys 
Som resultatet ovan visar tyckte de flesta att de hade möjlighet att påverka gruppen, vilket 
dock ingen kände behov av att göra. Utifrån Antonovskys (1994) begrepp hanterbarhet är 
möjligheten att påverka sin egen situation viktig då detta reducerar en eventuell känsla av att 
betrakta sig som ett offer för omständigheterna. Antonovsky framhåller vikten av att känna 
sig delaktig för att uppleva meningsfullhet. Har barnen möjlighet att påverka gruppen de 
deltar i kan både hanterbarhet och meningsfullhet tänkas stärkas. 
 

5.3.6 Barnens upplevelse av gruppledarna 
 
Delresultat 
Vid varje grupptillfälle närvarade två ledare. Samtliga barn uppgav att de var nöjda med 
gruppledarna. De uppfattades som viktiga då det var de som hade kunskap om psykisk 
sjukdom samt att de lyssnade och var snälla. 
 

De var trevliga och det var roligt att vara med dem. De gjorde det tydligt. De berättade bra så att 
man förstod. Det var inte för svårt och inte för lätt utan det var mellan. (Anna) 
 
Det var de som hade kunskaperna så utan dem hade det inte blivit någonting alls. Om man hade 
några frågor så kunde ju de svara på det. Det var väl, ja man kände såhär att man verkligen 
kunde prata med dem. (Jonas) 

 
Av barnen var det fyra som uppgav att de inte var i behov av fortsatt kontakt med ledarna. En 
av personerna sa att han fick telefonnumret till ledarna men att han har tappat bort det och inte 
anser sig behöva någon kontakt med dem. En annan uppgav att han har fått brev från ledarna 
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vid ett tillfälle och ytterligare en att han fått svar på ett inlägg han skrivit på hemsidan4. Ett 
barn har fortfarande kontakt med en av ledarna och tycker att det är skönt att ha kvar den 
kontakten. 
 
Delanalys 
Tidigare forskning visar att en engagerad vuxen är en viktig skyddsfaktor liksom tillgång till 
ett yttre stöd (Garmezy som refereras i Skerfving 2005), vilket resultatet tyder på att ledarna 
har varit. Vidare framgår av resultatet att barnen tyckte att ledarna hade kunskap om psykisk 
sjukdom och att ledarna förmedlat kunskapen på en lagom nivå. Som tidigare nämnts är 
kunskap en viktig skyddsfaktor (Glistrup 2005). Då ledarna förmedlat kunskap om psykisk 
sjukdom är det troligt att barnens känsla av begriplighet stärkts då informationen kring 
sjukdomen blivit tydlig och strukturerad. Av resultatet framgår också att flera av barnen 
upplevt gruppledarna som några att vända sig till och som lyssnade på dem. Detta kan tänkas 
ha stärkt barnens känsla av hanterbarhet då ledarna ses som en viktig yttre resurs att lita på, 
något som kommer av att förtroende förmedlats (Antonovsky 1994). Resultatet tyder därmed 
på att ledarna bidragit till en viss känsla av sammanhang vilket ingår i gruppens målsättning 
(samtal med gruppledare 2005-10-26). 
 

5.3.7 Nytta av gruppen 
 
Delresultat 
En av de mest centrala frågorna handlade om vilken nytta barnen eventuellt haft av att gå i 
gruppen. Flera sa att de haft nytta av gruppen främst av den anledningen att de lärde sig mer 
om psykisk sjukdom och en sa att det har gjort att hon inte längre skyller förälderns sjukdom 
på sig själv. Två av barnen uttryckte att de när de gick i gruppen hade nytta av det men det är 
inget som de upplever sig ha nytta av idag. 
 

Man fick lära sig mycket och att det blev lättare att förstå pappa efter att jag hade gått. Om han 
blir trött så jag inte bara stå där och undra varför och så. För man fick ju veta. (Anna) 

 
Det var ju lite vilket som. Det var ju bra att känna att man inte var ensam och sen kunna veta vad 
som påverkar och så men nu känns det nästan som att det kunnat kvitta. (Jonas)   
 

Delanalys 
Som resultatet ovan visar har nyttan av gruppen framförallt varit att barnen fått kunskap om 
psykisk sjukdom och att skuldkänslor försvunnit. Lindstein refererad i Skerfving (2005) 
skriver att grupper för barn till psykiskt sjuka har som primärt mål att förmedla kunskap om 
psykisk sjukdom och på så sätt öka förmågan att förstå och hantera situationen. En person 
med hög hanterbarhet utgår från att även svårigheter och problem kan lösas och ser på 
framtiden med tillförsikt (Antonovsky 1994). Flera av barnen uttryckte att de var klara med 
gruppen och detta kan tyda på att de fått verktyg att hantera problem som kan uppstå kring 
den psykiskt sjuka föräldern. Citatet ovan av Anna tyder på att hennes grad av hanterbarhet 
ökat liksom hennes grad av begriplighet då hon numera både förstår och vet hur hon ska 
hantera situationen med sin sjuka förälder.  
 
Jonas åsikt avviker här i förhållande till de andras. Detta kan tolkas på olika sätt. Som tidigare 
nämnts har han förvärvat största delen av sina kunskaper om psykisk sjukdom på egen hand, 
dessutom var han äldre än de andra gruppdeltagarna vilket tidigare har problematiserats. Detta 
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kan vara faktorer som påverkar upplevelsen av att gå i gruppen liksom att han inte fullföljde 
gruppen vilket också kan ha påverkat hans upplevelse. 
 

5.3.8 Gruppens teman  
 
Delresultat 
Som tidigare nämnts behandlas olika teman vid grupptillfällena. En fråga handlade om hur 
dessa teman upplevdes. Samtliga fem respondenter tyckte att temana var bra. Vissa teman 
upplevdes dock som mer positiva, i synnerhet temat om psykisk sjukdom. Två barn berättade 
att de fick lära sig mycket om psykisk sjukdom. Vidare uppgav två av barnen att olika teman 
var bra då de inte behövde prata om samma sak vid grupptillfällena och att fokus låg på en 
sak i taget.  
 

Det blev specificerat, man kunde prata om en sak och utgå från det och sen kunde man säga 
exakt vad man kände och så. (Jonas) 

 
Två av träffarna var familjeträffar då barnen hade möjlighet att bjuda med en anhörig, vilket 
upplevdes som bra och roligt. En person tyckte att det var roligare då det inte var familjeträff. 
 
Delanalys 
En slutsats som kan dras av resultatet ovan, bland annat av citatet från Jonas, är att 
begripligheten ökat då fokus låg på en sak i taget och att barnen därmed inte blev utsatta för 
många stimuli på en gång. Därmed blev informationen mer strukturerad (Antonovsky 1994).  
 
Temat om psykisk sjukdom var det som upplevdes som mest positivt, vilket kan tyda på att 
barnen hade ett behov av att lära sig mer om sin förälders sjukdom. Detta torde ha ökat både 
deras hanterbarhet och begriplighet (Antonovsky 1994).  
 

5.3.9 Gruppens inverkan på självkänslan 
 
Delresultat 
En målsättning med Psykosvårdens barngrupp är att stärka barnens självkänsla. Två barn 
märker ingen skillnad i hur de mår och känner sig efter att ha gått i gruppen och tycker inte att 
gruppen har påverkat självkänslan. En flicka mår bättre då hon efter gruppen har mer kunskap 
om psykisk sjukdom och därmed inte oroar sig lika mycket. En pojke säger också att han mår 
lite bättre men att det mest beror på att hans förälder blivit bättre. 
 

Nu är jag gladare för nu är min pappa frisk och vi gör mera saker. Förr låg han ju bara hemma 
och sov men nu åker vi till Marieberg och åker och handlar (…) Förut hade vi nästa ingen mat 
hemma (…) Han mådde dåligt (…) och det var jobbigt för mig att se. (Daniel) 

 
En flicka upplevde att hon mådde bättre då hon gick i gruppen. Hon hade gärna velat gå i en 
liknande grupp igen. 
 

När jag slutade i gruppen blev det lite värre, när jag gick i gruppen var det mycket bättre, sen 
blev det lite värre. (Lisa) 

 
Det är inget av barnen som uppger att de direkt känner någon skillnad i hur de ser på sig 
själva efter att de gått i gruppen. En skillnad som en flicka ändå uttrycker är att hon inte 
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undrar lika mycket längre och en pojke tycker att det är svårt att veta vad som kommer från 
gruppen och vad som på andra sätt kan inverka på självbilden.  
 
Delanalys 
Tidigare forskning visar att närvaron av en vårdande vuxen och att barnet har tillgång till ett 
yttre stöd är viktiga skyddsfaktorer (Garmezy refererad i Skerfving 2005). En flicka uppgav 
att hon mådde bättre då hon gick i gruppen och sämre då hon slutade, det är tänkbart att 
ovannämnda faktorer i högre utsträckning var närvarande under tiden i gruppen. Därmed är 
det tänkbart att känslan av begriplighet och hanterbarhet förstärktes men sedan försvagades 
när hon slutade (Antonovsky 1994). En slutsats av detta skulle kunna vara att hon inte fick 
med sig de verktyg hon behövde för att hantera sin vardag med den sjuka föräldern men detta 
skulle också kunna bero på helt andra faktorer.  
 
Några av barnen kände ingen skillnad i hur de mår nu jämfört med tidigare, och som en pojke 
sa är det svårt att veta vad som kommer från gruppen och vad som kommer från andra 
omständigheter i livet. Detta kan förstås utifrån Antonovskys (1994) salutogenetiska syn som 
bland annat handlar om att se människan utifrån sin unika livshistoria. Jovannellis studie 
(2005) av tonåringars upplevelse visar däremot att de mådde betydligt bättre efter att de gått i 
en liknade grupp. Enligt Fahrman (1996) föds inte barn med känslor av skuld eller skam utan 
de utvecklas successivt vid interaktion med andra. Eftersom respondenterna i Jovannellis 
studie är äldre är det tänkbart att de utvecklat starkare skuld- och skamkänslor, genom 
gruppen stärktes deltagarnas känsla av sammanhang (Antonovsky 1994) och därmed är det 
också tänkbart att deras skuld- och skamkänslor reducerats.   
 
En av respondenterna upplevde att hon mådde bättre efter att ha gått i gruppen och att det 
berodde på att hon fått ökad kunskap om sin förälders sjukdom. Detta kan förstås utifrån att 
informationen blivit ordnad för henne och därmed begriplig (Antonovsky 1994). 
 

5.3.10 Synen på den sjuka föräldern före och efter gruppen 
 
Delresultat 
De som upplevde en skillnad i synen på sin sjuka förälder sa att de efter gruppen förstod att 
det är en sjukdom det handlar om och en uttryckte att hon inte längre är rädd utan känner sig 
trygg med föräldern. En pojke sa att han fortfarande inte vet varför hans förälder mådde så 
dåligt.  
 
Tre barn uttryckte tydligt att de anser sig ha lättare att prata om sin sjuka förälder efter att de 
har gått i gruppen. 
 

Ja, det har jag. För förut då skämdes jag för att det var så. Jag visste inte vad jag skulle säga om 
någon frågade hur det var med min pappa och så, då ville jag inte säga hur det egentligen var, då 
sa jag att det var bra. (Anna) 
 

En pojke säger att han alltid haft lätt att prata om sin sjuka förälder och en annan att han aldrig 
har pratat om det utanför familjen och gruppen. 
 
Delanalys 
En tydlig skillnad i hur barnen ser på sin förälder är att de efter gruppen förstått att det är en 
sjukdom det handlar om och att det resulterat i att ett barn inte längre är rädd och att flera barn 
nu har lättare att prata med andra om förälderns sjukdom. Barnet har fått det förklarat för sig 
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och begripligheten (Antonovsky 1994) har på så sätt ökat. Det som sker med föräldern kan 
barnet förstå utifrån den kunskap de har fått. Känslor av skam tycks ha reducerats. Enligt 
Scheff (1994) innebär skam ett konstant jämförande med andra människor och om barn till 
psykiskt sjuka då jämför sin sjuka förälder med kompisars friska föräldrar kan en känsla av 
utanförskap uppstå. I gruppen såg barnen att det finns andra i samma situation och det är 
därför troligt att det då är lättare att prata om det även utanför gruppen. Lindberg (1999) 
menar att det är vanligt att försöka fly vid skamfyllda situationer som Anna i citatet ovan 
uttryckte att hon tidigare gjorde.  
 

5.3.11 Förmåga att hantera svåra situationer och be om hjälp 
 
Delresultat 
En annan av gruppens målsättningar är att hjälpa barnen att hitta strategier för att hantera 
svåra situationer och att de ska veta vilka de kan vända sig till för att få hjälp. Två upplevde 
ingen skillnad alls när det gäller att hantera svåra situationer medan resten tyckte att det var en 
skillnad.  
 

Om jag är glad så uttrycker jag mig så och är jag arg så visar jag det och är jag ledsen så visar 
jag det. Men förut då vågade jag inte utan då om jag var till exempel arg då var jag glad istället. 
(Anna) 
 

Ett av barnen har i skolan blivit retad på grund av sin sjuka förälder och hade innan gruppen 
svårt att säga ifrån men bryr sig numera inte så mycket om vad de säger.  
 
Några av barnen berättade också att de efter gruppen har lättare att be om hjälp och vet vilka 
de ska vända sig till för att få stöd när det gäller förälderns sjukdom. En flicka berättar att hon 
brukar vända sig till en av ledarna för barngruppen då hon behöver någon att prata med. 
 
Delanalys 
De flesta av barnen verkar ha fått de verktyg de behöver för att klara av svåra situationer samt 
att de vet vilka de ska vända sig till. Detta kan förklaras med att de fått en högre känsla av 
hanterbarhet och att de vet vilka resurser som står till deras förfogande (Antonovsky 1994). 
Två av barnen upplevde ingen skillnad alls i hanterandet av svåra situationer, vilket skulle 
kunna bero på att de redan innan visste vilka de kunde vända sig till eller på att gruppen inte 
lyckades förmedla detta. Vid hög känsla av hanterbarhet utgår personen ifrån att även svåra 
och problematiska situationer kommer att ordna sig och har en beredskap då problem uppstår.  
 

5.3.12 Fördelar och nackdelar med att gå i gruppen 
 
Delresultat 
En viktig fråga handlade om vad barnen upplevde som positivt och negativt samt om det var 
något som de ville förändra med gruppen. Flera av barnen nämnde att bland det bästa med 
gruppen varit fikat och att lekarna varit både roliga och lärorika. Även att ha fått kunskap om 
psykisk sjukdom är något som upplevts som positivt.  
 
Flera barn kunde inte komma på några nackdelar eller något de ville förändra med gruppen. 
Den kritik som ändå framfördes gällde bland annat att åldersskillnaden var för stor, det skilde 
i en av grupperna fem år mellan den yngsta och den äldsta.  
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Det var inte riktigt att man lyssnade lika mycket som om alla hade varit lika gamla (…) Det 
beror ju helt på vilka personer det är. Vissa kan man prata med och vissa kan man inte prata 
med. De var väldigt lätta att prata med men det kändes ändå att åldersskillnaden var en väldigt 
stor del i att jag kände att jag skulle sluta. (Jonas) 

 
En av pojkarna tyckte att det var jobbigt att vara ensam kille. 
 

I och för sig så var det ganska jobbigt för det var bara jag och två eller tre tjejer. I början så var 
det en kille och två tjejer, men så slutade den där killen. (...) Det var konstigt för att det finns 
säkert fler killar som har det jobbigt men som inte går. (Daniel)  

 
Delanalys 
Att ha för stor åldersspridning i en grupp uppfattades av den äldsta deltagaren som mycket 
negativt, vilket även respondenterna i Bortot & Eklunds studie (2003) instämmer i. Detta kan 
tänkas hämma känslan av sammanhang och att delaktigheten i grupprocessen minskar 
(Antonovsky 1994) och därmed torde det inverka på begripligheten och hanterbarheten.  
 
De flesta av barnen sa att lekarna och fikat var det bästa med att gå i gruppen. Enligt 
Socialstyrelsen (2001a) är lek viktigt för att barnen lättare ska kunna öppna sig och dela med 
sig av sina erfarenheter. Det är tänkbart att det för den äldsta deltagaren inte var så givande att 
leka med betydligt yngre barn. Det kan ha bidragit till att han inte kände lika stort 
engagemang och inte heller delaktighet i gruppen, vilket kan ha minskat känslan av 
meningsfullhet (Antonovsky 1994). 
 
Att vara ensam kille upplevdes av en deltagare negativt. I Källans handbok rekommenderas 
en jämn könsfördelning när det är blandade grupper. 
 

5.3.13 Att sluta i gruppen 
 
Delresultat 
Flera tyckte att det var tråkigt att sluta i gruppen eftersom de tyckte att det var roligt att gå där 
och en flicka sa också att hon saknade ledarna för att hon tyckte de var roliga att vara med. 
Två barn tyckte att de var färdiga med gruppen och att det var dags att sluta när de gjorde det. 
En uttryckte däremot ett behov av att fortsätta gå i gruppen och kände sig ledsen när det var 
slut. 
 
Delanalys 
De flesta kände sig redo att sluta även om de tyckte att det var roligt att gå i gruppen och av 
den anledningen tyckte det var tråkigt att sluta. Det är tänkbart att gruppen har lärt barnen att 
begripa och hantera situationen med den sjuka föräldern och därmed stärkt barnens känsla av 
sammanhang. Att många ändå tyckte det var tråkigt att sluta kan bero på att barnen i gruppen 
gjorde någonting meningsfullt av förälderns sjukdom och att de tillsammans deltog i en 
engagerande process (Antonovsky 1994). 
 
Personen som inte kände sig färdig med gruppen är den flicka som också gått i gruppen två 
gånger, som har fortsatt kontakt med en av ledarna och säger att hon mår bättre av att gå i 
gruppen. Det kan ha med gruppverksamheten att göra men också med närvaron av 
skyddsfaktorer (Skerfving 2005) samt känslan av sammanhang i hennes liv nu och innan 
gruppen (Antonovsky 1994). 
 



 31

5.3.14 Skuld och skam 
 
Delresultat 
En frågade handlade om ifall barnen känt skuld över förälderns sjukdom. En flicka berättade 
om att hon känt skuld över att hennes förälder var sjuk, hon ville därför inte göra saker med 
föräldern av rädsla att göra fel, och att det då skulle hända något med denna. I gruppen lärde 
hon sig att det inte var hennes fel att föräldern var sjuk. Ingen av de andra tillfrågade hade 
känt att det var deras fel, en pojke skyller däremot på sin friska förälder som tog ut 
skilsmässa. En annan pojke säger att det var hans förälder som kände skuld över att vara 
tvungen att lämna bort sin son på grund av sjukdomen 
  

Jag känner inte sådär att det är mitt fel utan mer undrade hur det här hände och hur han mår och 
så. Inte att det är mitt fel. (Anna) 
 
 

Några av barnen hade upplevt skam över föräldern och några uttryckte att de inte ville prata 
om det med andra, men tyckte att det hade blivit bättre efter att ha gått i gruppen. En pojke 
kände inte själv skam men sa att andra i gruppen berättat att de upplevt det. Ett barn säger att 
han har skämts i skolan vid något tillfälle. 

 
Delanalys 
Skuld och skam har tidigare i analysen berörts flera gånger då det spontant kommit upp i 
barnens berättelser. Detta bör ses i sitt sammanhang och tas därför inte upp igen. 
 
De flesta av barnen upplevde ingen skuld över att deras förälder var sjuk vilket strider emot 
tidigare forskning som visar att skuld är vanligt förekommande hos barn till psykiskt sjuka 
föräldrar (Skerfving 1996). Ur ett kulturellt perspektiv är det i moderna samhällen vanligare 
att känna skuld än skam (det finns dock de som förespråkar ett annat synsätt) något som inte 
överensstämmer med uppsatsens resultat där skam visat sig vara vanligare än skuld (Scheff 
1994). Lindberg (1999) skriver att skamkänslor är svårare att göra sig av med än skuldkänslor 
vilket skulle kunna förklara varför barnen kände mer skam än skuld. Att de flesta barn inte 
känt skuld över den sjuka föräldern kan tänkas bero på närvaron av flera skyddsfaktorer som 
till exempel närvaron av en välfungerande vuxen som kan förklara sjukdomen för barnet 
(Redke-Yarrow & Sherman refererade i Skerfving 2005) samt på barnens egna personliga 
egenskaper och förmågor (Skerfving 2005). Barnens känsla av sammanhang innan gruppen 
kan också ha påverkat detta liksom att de i gruppen ofta pratat om att förälderns sjukdom inte 
är något att skämmas över och att det inte är någons fel. Detta kan ha reducerat barnens 
eventuella skuld- och skamkänslor genom ökad begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky 
1994). 
 
 
6. Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka barns upplevelse av deltagandet i Psykosvårdens 
barngrupp. Detta gjordes genom intervjuer med fem deltagande barn där frågor ställdes kring 
olika aspekter av upplevelsen av gruppen.  
 
Resultatet av undersökningen visar att barnen generellt sett varit nöjda eller mycket nöjda 
med gruppen. Det som upplevdes som mest positivt var dels att få kunskap om psykisk 
sjukdom och dels att träffa andra i liknande situation. Förslag till förbättringar är att ha en mer 
jämn ålders- och könsfördelning samt att ha ledare av båda kön, något som också 
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rekommenderas i Källans handbok. Att det upplevs som negativt med stora åldersskillnader i 
en grupp är något som även framkommit i Bortot och Eklunds studie (2003).  Att en flicka 
fortfarande brukar vända sig till en av gruppledarna måste ses som ett gott betyg och att de 
lyckats förmedla förtroende.  
 
Gruppens målsättningar är som tidigare nämnts att ge barnen ökad kunskap om psykisk 
sjukdom, att få barnen att se att de inte är ensamma, ge dem ökad självkänsla samt hjälpa dem 
att hitta fler strategier för att hantera svåra situationer och hjälpa dem att upptäcka vilka 
personer som kan ge dem stöd och hjälp. Målsättningen med gruppen är även att avlasta 
skuld- och skamkänslor och att stärka barnens känsla av sammanhang (samtal med ledarna 
2005-10-26). Resultatet visar att kunskapen om psykisk sjukdom ökat hos de flesta barn och 
samtliga tyckte att det var positivt att träffa andra i liknande situation och på så sätt se att de 
inte är ensamma. Svaren på frågan om huruvida självkänslan har ökat tyder däremot på att 
den inte har ökat i någon större utsträckning genom gruppen, men det är möjligt att svaren 
hade blivit annorlunda om frågan operationaliserats. En del av barnen tyckte att de hade fått 
lättare att hantera svåra situationer som kan uppstå med den sjuka föräldern, medan några inte 
kände någon skillnad. De flesta hade också lättare att be om hjälp och visste vilka de kan 
vända sig till för att få stöd. Endast en person uppgav att hon känt skuld innan gruppen, men 
att hon i gruppen fått lära sig att det inte var hennes fel. Några av barnen hade känt skam över 
sin sjuka förälder men också detta minskade efter gruppen. Generellt sett tycks barnens känsla 
av sammanhang ha ökat, framförallt tycks detta gälla komponenterna begriplighet och 
hanterbarhet. Det bör tilläggas att alla KASAM:s tre komponenter krävs för att uppnå en stark 
känsla av sammanhang (Antonovsky 1994) men det är dock lättare att uttala sig om 
begriplighet och hanterbarhet än om meningsfullhet då de första är mer konkreta. 
Meningsfullhet anser författarna vara ett mer diffust begrepp då det kan skilja sig mycket 
mellan olika individer.  
 
Trots att det funnits en frisk vårdnadshavare i barnens närhet visar resultatet att barnen innan 
gruppen vetat lite eller ingenting om psykisk sjukdom. Även om barnen har friska vuxna 
omkring sig får de kanske inte den kunskapen och därför blir gruppen extra viktig. Skerfving 
(1996) menar att en riskfaktor är om båda föräldrarna är psykiskt sjuka. Av resultatet framgår 
att samtliga barn i undersökningen har en frisk vårdnadshavare och tänkbart är då att barn vars 
båda föräldrar är sjuka har svårare att komma i kontakt med en grupp av detta slag. Risken för 
att detta sker kan tänkas bli större om det också förekommer starka skamkänslor kring 
föräldrarnas sjukdom (Retzinger 1991).  
 
Barnen har inte i något fall försökt att påverka gruppverksamheten. Kanske kan det vara så att 
de är så pass unga att de inte tänkt på att möjligheten fanns. På frågan om de känt att de 
kunnat påverka gruppen tyckte de flesta ändå att de hade kunnat göra det om de hade velat.  
 
Genomgående anser författarna att det är viktigt att tänka på att tillgången till yttre stöd och 
resurser utanför gruppen kan se mycket olika ut för barnen, vilket också påverkar hur 
motiverad barnet är och hur väl han eller hon tar till sig gruppens teman. Det är troligt att barn 
som inte har ett stödjande nätverk upplever gruppen som mer betydelsefull, men det kan 
också vara så att de, som tidigare diskuterats, har svårare att komma i kontakt med gruppen.  
 
Studiens bidrag till forskningsfältet är dels att den till stor del styrker tidigare forskning kring 
barngrupper för barn till psykiskt sjuka och dels att den förhoppningsvis bidrar till att utveckla 
Psykosvårdens barngrupp ytterligare.   
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Det finns förhållandevis lite forskning kring barn till psykiskt sjuka trots att det är ett relativt 
stort problem i samhället. Om dessa barn skulle synliggöras mer är det troligt att även skuld- 
och skamproblematiken skulle minska och att mer skulle göras för dessa barn. Därför är det 
önskvärt med fortsatt forskning inom området.  
 
Utgångspunkt för analys är begreppen KASAM samt skuld och skam. Det bör förtydligas att 
barnens grad av känsla av sammanhang innan gruppen inte går att uttala sig om vilket måste 
tas hänsyn till. Resultatet visar ibland att exempelvis graden av hanterbarhet ökat, det är 
viktigt att poängtera att detta inte säger någonting om vilken grad av hanterbarhet barnen hade 
innan gruppen. 
 
Avslutningsvis vill författarna poängtera att arbete med barn till psykiskt sjuka utifrån 
KASAM handlar om att se barnet utifrån det salutogenetiska perspektivet och därmed minska 
risken att barnet rör sig mot ohälsa på kontinuumet hälsa-ohälsa (Antonovsky 1994). Detta 
kan göras genom att finna och stärka barnets skyddsfaktorer. Viktiga skyddsfaktorer i detta 
sammanhang är som tidigare nämnts en frisk förälder, yttre stöd (Garmezy refererad i 
Skerfving 2005) samt framförallt komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Viktigt är vidare att ha hela barnets historia i åtanke då barnen har olika 
förutsättningar i form av skyddsfaktorer och generella motståndsresurser (Antonovsky 1994). 
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Bakgrund      BILAGA 1 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Kan du berätta om hur du kom i kontakt med gruppen? Vem föreslog att du skulle 

vara med? 
3. Kan du berätta om vad du visste du om psykisk sjukdom innan du gick med i 

gruppen? 
4. Har du lärt dig något om psykisk sjukdom i gruppen? 
5. Vad tänkte du om din förälders sjukdom innan du började i gruppen? Vad tänker du 

om det nu? 
 

Gruppen 
 

6. Kan du berätta lite allmänt om gruppen?   
7. Vad upplever du är syftet med gruppen? 
8. Kan du berätta om hur det var att träffas i grupp? (stöd, lyssna, prata, andra i samma 

situation osv)  
9. Kunde du påverka gruppverksamheten under tiden ni hade träffarna? Hur? 
10. Vilken betydelse hade ledarna? 
11. Tycker du att du har haft nytta av barngruppen? 
12. Hur upplevde du de olika temana? (Hur upplevde du Känslotemat? Hur upplevde du 

psykisk sjukdom-temat? Hur upplevde du Den egna personen-temat?) 
13. Hur upplevde du familjeträffarna? 
14. Fick du några kompisar i gruppen? 
15. Har du någon kontakt med någon i gruppen nu? (ledare/barn) vill? Varför/varför inte? 
16. Hur kändes det att sluta på barngruppen? 
17. Vad var det bästa med att gå i gruppen?  
18. Vad skulle kunna bli bättre med gruppen? 
19. Fanns det några nackdelar? 
 

 
Aktuell situation 
 

20. Har träffarna haft nån betydelse för dig? I så fall hur och på vilket sätt? 
21. Upplever du någon skillnad i hur du mår och känner dig? (klarar av saker, känner dig 

bra på något osv) 
22. Många barn till psykiskt sjuka beskriver att de upplevt skuld över att deras föräldrar 

varit sjuka. Känner du igen dig i det? Hur kändes det? Känns det annorlunda efter att 
ha varit med i gruppen? 

23. Många barn till psykiskt sjuka beskriver att de upplevt skam över att deras föräldrar 
varit sjuka. Känner du igen dig i det? Hur kändes det? Känns det annorlunda efter att 
ha varit med i gruppen? 

24. Har gruppen påverkat ditt sätt att se på dig själv på något sätt? Hur? 
25. Har gruppen påverkat ditt sätt att se på din sjuka förälder? Hur? 
26. Har du lättare att hantera svåra situationer nu? På vilket sätt? Hur? 
27. Har du lättare att be om hjälp nu? 
28. Har du lättare att prata om att du har en psykiskt sjuk förälder efter att du gått i 

gruppen? 
29. Övriga synpunkter? Tillägg? 

Örebro 2005-10-26 
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Hej!      BILAGA 2 
 
Vi är tre socionomstudenter på Örebro universitet som nu läser vår sista termin, socialt arbete 
c. Vi heter Frida Axelsson, Linda Sandberg och Jennie Tambour och är 23 respektive 25 år 
gamla.  
 
Vi ska skriva en c-uppsats på uppdrag av Psykosvården i Örebro som ska vara en utvärdering 
av de barngrupper som ditt/dina barn deltagit i. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 
barnen har upplevt den här gruppverksamheten, vad som varit bra eller dåligt, förslag till 
förbättringar och så vidare. Vi skulle därför gärna vilja träffa ditt/dina barn för att ställa frågor 
kring detta.  
 
Under intervjuerna kommer vi att vara två stycken som ställer frågor och vi beräknar att de 
kommer att ta max en timme. För att intervjusvaren ska kunna återges så korrekt som möjligt 
så kommer vi att använda oss av en bandspelare.  
 
Vi hoppas att ditt/dina barn vill hjälpa oss att göra den här utvärderingen för att barngrupperna 
i framtiden ska bli så bra som möjligt, och att du som målsman också ger ditt godkännande. 
Vi kommer att ta kontakt med er igen via telefon i slutet av vecka 44 för att höra om ditt/dina 
barn kan tänka sig att delta och i så fall bestämma tid och plats för intervjun. Vi tänker oss att 
det blir mest naturligt för barnet att träffas hemma, men detta får ni naturligtvis ta ställning till 
själva. 
 
Undrar ni över något är ni välkomna att ringa oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Frida Axelsson (tel) 
Linda Sandberg (tel) 
Jennie Tambour (tel) 
 


