
Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till gruppledarna för att de velat ställa upp på en intervju och ett 
varmt tack till föräldern för att hon velat ställa upp samt dela med sig av sina tankar och 
upplevelser. Jag vill även tacka min handledare Lars-Göran Molander för att han bidragit med 
stor hjälp till arbetet.
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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om barn till föräldrar med psykisk ohälsa och som går i 
barngruppsverksamheten Fontänen. Verksamheten stöder sig på olika fackböcker 
om barn som far illa och framförallt om barn till föräldrar med psykisk ohälsa. 
Arbetsmetoden kommer från Källan som är en barngruppsverksamhet för barn till 
föräldrar med psykisk ohälsa. Arbetets syfte är att undersöka om och på vilket sätt 
Fontänen skapar förutsättning för barnen att hantera sin situation samt hur 
Fontänen uppfyller uppgiften av att vara ”någon” för barnen. Metoden som 
använts har varit en kvalitativ halvstrukturerad intervju där intervjuer genomförts 
med två gruppledare för verksamheten samt en förälder. Arbetets främsta 
teoretiker är Garmezy, Rutter, Antonovsky som skapat begreppen resilience, 
coping och KASAM. Jag har funnit att verksamheten fyller ett syfte genom att 
lära barnen att hantera sin situation, ge barnen kunskaper som de kan ha 
användning av och omvandla till strategier i sin vardag. Undersökningen visar att 
Fontänen fyller uppgiften att vara någon för barnen när verksamheten ser barnen 
och stödjer dem. Även om Fontänen är något temporärt i barnens liv kan barnet 
äntligen få känna att det finns andra som bryr sig om dem. Problemet är att det är 
svårt att rekrytera barn till Fontänen och många barn står utan hjälp. 
Föräldragrupper finns inte och det skulle vara ett bra sätt för dem att träffa andra 
föräldrar med psykisk ohälsa. Jag hoppas att denna uppsats ska tydliggöra att 
denna verksamhet kan för barn till föräldrar med psykisk ohälsa vara 
livsavgörande. Jag vill betona att dessa barn behöver synliggöras och är i behov 
av hjälp.  
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1. Inledning 
 
1.1 De osynliga barnen 
 
Det talas mer om barn idag än förr. Ett barnperspektiv har successivt vuxit fram och idag ses 
barn som en självständigt handlande individ, med egna behov och rättigheter. Man betonar 
idag vad barn ska ha rätt till och belyser barns svårigheter som i alla tider funnits i vissa barns 
liv. Svårigheter som missbruk, våld och övergrepp i familjen har alltid existerat. Föräldrar 
med psykiska störningar är likaså inget nytt fenomen. Idag vänder sig västvärlden emot olika 
former av försummelse av barn som exempelvis barnarbete och barnpornografi och 
reaktionerna är starka. Detta är exempel på övergrepp mot barn som inte är accepterat i vårt 
samhälle. Finns det övergrepp mot barn vi trots allt accepterar? Även fast lagar stadgar att 
vanvård av barn inte får förekomma i vårt land så har vi inte funnit tillräckliga former för att 
upptäcka bristande omsorg i familjer. Bristande omsorg omfattar allt som kan störa ett barns 
utveckling.  
   Det finns fortfarande barn som lever under svåra förhållanden, exempelvis barn till psykiskt 
sjuka föräldrar. De löper större risk än andra barn att bli sjuka eller skadas (Socialstyrelsen, 
2001), är ofta utsatta för förälderns vanföreställningar och vanvård till följd av sjukdomen. I 
hemmet kan många skrämmande händelser äga rum som för barn kan te sig högst obegripliga. 
Barn till psykiskt sjuka har kallats för de osynliga barnen för att de är närmast osynliga i 
statistiken. De uppmärksammas inte i vuxenpsykiatrins register, de talar inte själva om sina 
problem och föräldrarna saknar ofta vilja att berätta för barnen om sin sjukdom. Psykisk 
sjukdom är fortfarande något som är skambelagt i samhället och det är svårt för föräldrar att 
ge sina barn hjälp eftersom det kräver att de kan vara öppna om sin sjukdom. Barnen får lära 
sig hemifrån att hemlighålla förälderns beteende och berättar inte för vare sig kamrater eller 
skola om sina problem. Det slutar med att ingen vet om problemen hemma förrän barnen 
själva utvecklar problem och kanske får psykiatrisk vård. Eftersom vuxenpsykiatrin inte 
uppmärksammar patienters barn riskerar en stor del barn att fara illa. Ungefär 20-50 % av 
vuxenpsykiatrins patienter beräknas vara föräldrar (Cleaver, Unell & Aldgate, 2003; 
Socialstyrelsens, 1999).  
 
1.2 Barns behov 
 
Barns behov består av mycket mera än mat, värme och skydd. Barn är beroende av sina 
föräldrar för att få kärlek, uppmärksamhet, trygghet, adekvat vård och omsorg. Föräldrar 
måste ha förmågan att se barnens behov för att kunna tillfredsställa dem men många har inte 
kraft att tillfredsställa ett barns behov och försummelse av barnets behov är vanligt 
förekommande. Barn har även behov av att förstå sin värld och att kunna hantera den. Förstår 
de inte sin tillvaro kommer den att framstå som oviss och oförutsägbar. Att leva med en 
psykiskt sjuk förälder är ofta att leva i en oförutsägbar värld. Barn måste vidare få sjukdomen 
förklarad för sig så att de inte tar på sig skulden för förälderns beteende utan förstår att 
beteendet beror på sjukdomen.  

 
1.3 Psykiatrireformen 
 
Att barn till föräldrar med psykisk ohälsa i stor grad riskerar att fara illa beror även på en 
förändring i samhället som nyligen ägt rum. Barn lever i allt större utsträckning tillsammans 
med sin psykiskt sjuke förälder nu än tidigare. Förut lades psykiskt sjuka in på institutioner 
och barnen var separerade från den sjuke föräldern. I och med psykiatrireformen, som trädde i 
kraft 1995, skedde en avveckling av institutioner och en utbyggnad av psykiatrins öppenvård. 



Det har lett till att psykiskt sjuka lever i sitt eget hem och att kommunen har fått ett större 
ansvar för denna grupp. Det har visat sig att i och med psykiatrireformen har färre personer 
med psykiska störningar fått hjälp i hemmet, kommunala insatser minskat för denna grupp 
förutom för de med störst hjälpbehov och att familjemedlemmar är de som i allt större 
utsträckning får lösa hjälpbehoven (SOU 2001: 79). Trots att det är bra att barn får leva 
tillsammans med sina föräldrar så löper de en större risk att utsättas för bristande omsorg av 
den sjuke föräldern. Eftersom det även visat sig att psykiskt sjuka får sämre stöd så får det 
som konsekvens att barnen i allt mindre grad uppmärksammas. Då många undersökningar 
visar på att dessa barn själva får problem senare i livet (Socialstyrelsen, 2001; Werner, 1995; 
Garmezy & Rutter, 1983) är det av särskild vikt att uppmärksamma barnen innan de utvecklat 
problem.   
 
1.4 Barn som klarar sig mot alla odds 
 
Vad som utgör risker och skydd i ett barns liv har intresserat forskare. Man har identifierat 
olika faktorer i ett barns liv som gör att barn är i risk att fara illa. Det handlar om riskfaktorer 
som exempelvis missbruk, våld, övergrepp i familjer men även psykisk sjukdom hos 
föräldrarna. En del barn som har levt i sådana miljöer har klarat sig bättre än andra som levt 
under liknande betingelser. Man har funnit att dessa barn haft skyddande faktorer i sin 
omgivning och har benämnt dem skyddsfaktorer. Ett begrepp som speglar skyddsfaktorerna är 
maskrosbarn. Maskrosbarn växer där ingen trodde att de skulle kunna växa. Speciellt en 
forskare vid namn Emmy E. Werner har bidragit till kunskapen om vad det är som gör att 
barn trots svåra omständigheter kan växa upp till fungerande vuxna. Hon följde 698 barn på 
ön Kauai från födseln till 42 års ålder och undersökningen är den första som beskrivit de så 
kallade skyddsfaktorerna. Hon fann att maskrosbarnen hade en inre motståndskraft mot 
svårigheter och en stödjande omgivning (Werner, 1995; Werner & Smith, 2003).  
 
1.5 Samhällsproblem 
 
I Sverige har vi ett system som anser att samhället ska ingripa om barn far illa och samhället 
ska ge barn vad de behöver för sin utveckling. Våra lagar har ett barnperspektiv och vid alla 
åtgärder som rör barn ska de komma i främsta rummet (Regeringskansliet, 2003). 
Barn till psykiskt sjuka befinner sig i stor risk att fara illa. Det är ett stort problem att 
vuxenpsykiatrin inte uppmärksammar barnen och de arbetar inte enligt barnkonventionen. 
Alla åtgärder mot föräldrar påverkar barnen pga. deras totala beroende av sina föräldrar. 
Eftersom många barn skulle få hjälp av att uppmärksammas av vuxenpsykiatrin och att 
sannolikheten är ganska stor att patienter har barn så låter man övergrepp ske vilket är ett 
brott. När barn i större utsträckning bor hemma tillsammans men sin psykiskt sjuke förälder 
samtidigt som man minskar stödjande insatser i hemmet så agerar inte kommunen enligt 
barnkonventionen. Ett annat problem är skolan med sina stora klasser. Barn till psykiskt sjuka 
syns ofta inte och är tysta. Hur ska de kunna uppmärksammas där? Man fångar inte upp 
barnen förrän de visar beteendesvårigheter och då kanske det är för sent. Barn till psykiskt 
sjuka är ett samhällsproblem eftersom de inte uppmärksammas. Det leder till att de saknar 
hjälp och kan skadas i sin utveckling.  
 
1.6 Barngrupp för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 
 
En liten del av samhället ger barn till psykiskt sjuka uppmärksamhet. Det finns 
barngruppsverksamheter för barn till föräldrar med psykisk ohälsa, missbrukare och skilda 
föräldrar. Då en stor del barn inte uppmärksammas inom vuxenpsykiatrin är det svårt att 



rekrytera barn till grupperna. Barnen behöver en stödjande omgivning, förstå sin situation och 
lära sig verktyg att hantera sin situation. Barngruppsverksamheterna arbetar med det barnen 
behöver lära sig och uppleva. Barnen är osynliga i resten av samhället men i barngruppen får 
de vara någon och tala om sina problem. De kommer att återgå till verkligheten utan gruppens 
stöd men ha fått lära sig kunskaper som kan vara ovärderliga i framtiden. Kunskap som kan 
göra dem till välfungerande vuxna. Barngruppsverksamheten är ett preventivt arbete som 
bidrar oerhört till framtiden för dessa barn. Hur barnen får lära sig verktyg och hur 
verksamheten fungerar stödjande är viktigt att undersöka eftersom de oftast står helt ensamma 
utan att kunna hantera situationen. För ett preventivt arbete krävs att förebygga skador och 
barnen måste lära sig själva hur de ska agera eftersom gruppen bara är något tillfälligt. Därför 
är det viktigt att undersöka om och hur verksamheten säkrar barnens fortsatta utveckling. 
Källan är ett exempel på en barngruppsverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. 
Barnen får där träffa andra barn med liknande erfarenheter, lära sig om sjukdomen och hur de 
ska hantera sitt inre. Att barnen inte ska känna sig ensamma och att ta bort barnens 
skuldkänslor är viktiga utgångspunkter. 
 
1.7 Barns överlevnadsförmåga och yttre resurser 
 
För att kunna se om och hur barnen i barngruppsverksamhet för barn till föräldrar med 
psykisk ohälsa lär sig olika strategier att bättre hantera sin situation samt hur verksamheten 
fungerar på ett stödjande sätt så har vissa teorier används i syfte att åskådliggöra detta. Teorier 
som resilience, coping, skyddsfaktorer och KASAM förklaras senare och ska användas i 
analys av verksamheten.  
 
1.8 Begrepp 
 
Begrepp som psykisk störning, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom ska tolkas synonymt med 
varandra. Samtliga handlar om långvariga och allvarliga psykiska problem som påverkar hela 
livssituationen (Skerfving, 2005a).  
   Används begreppet den andre föräldern så betyder det den förälder som inte är psykiskt 
sjuk. Den förälder som är psykiskt sjuk kallas ibland för patient, patientföräldern, den 
psykiskt sjuke föräldern, den psykiskt störda föräldern eller föräldern med psykisk ohälsa.  
   Med barn avses alla människor som är under 18 år.  
   Psykiatrisk slutenvård är den vårdform när patienten är inlagd vid en psykiatrisk klinik. 
Vård utan inläggning kallas öppen vård (Skerfving, 2005a). 
 
1.9 Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka barngruppsverksamheten Fontänen för att se om den skapar 
förutsättning för barnen att hantera sin situation men även för att se om verksamheten fyller 
ett syfte i att vara en stödjande resurs som kallas för ”någon”. 
 
Mina frågeställningar är. 

1. Skapar Fontänen en förutsättning för barnen att hantera sin situation? 
2. Hur skapar fontänen förutsättning för barnen att hantera sin situation? 
3. Hur uppfyller Fontänen uppgiften att vara ”någon” för barnen 

 
 
 
 



2. Metod      
 
2.1 Forskningsdesign 
 
Detta arbete är en fallstudie där man försöker göra en beskrivning av ett socialt fenomen 
(Halvorsen, 1992) eller en specifik institution (Kvale, 1997). Jag ska beskriva en 
barngruppsverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Det är inte en 
utvärderingsstudie för jag syftar inte till att utvärdera barngruppen. Det finns inte en specifik 
åtgärd mot verksamheten jag vill studera utan jag ska beskriva fenomenet Fontänen.  
   Mitt syfte är att se om och hur Fontänen skapar förutsättning för barnen att hantera sin 
situation och hur Fontänen uppfyller uppgiften av att vara ”någon” för barnen. Syftet uppkom 
efter inläsning av teori/tidigare forskning om barn till föräldrar med psykisk ohälsa och för att 
kunna besvara syftet var en beskrivning av verksamheten det rätta.   
 
2.2 Urval 
 
Begrepp 
Idag har barngruppsverksamheten en ledare. Efter starten 1999 så har den bestått av två 
ledare, men en arbetar inte längre kvar. Den ledare som varit kvar ändå från starten och som 
är den enda ledaren idag kallas för A, som är en man. Den ledare som inte längre arbetar kvar 
men som varit med sedan starten kallas för B, är en kvinna.  
 
Intervjupersoner 
Innan arbetets början tog jag kontakt via mail med en samordnare för barngruppsverksamhet i 
staden för att se om det gick att utföra en studie om verksamheten Fontänen. Samordnaren 
meddelade att jag skulle kontakta A vilket så utfördes via mail. A meddelade att han nu var 
ensam ledare för barngruppsverksamheten Fontänen och att B inte arbetade med 
verksamheten längre sedan ett år. A var väldigt positiv till denna studie/intervju. Han gav mig 
telefonnumret till B så jag kontaktade även henne via telefon. Även hon var positiv till 
studien/intervjun. För urvalet valdes så de två ledarna för barngruppsverksamheten ut som 
intervjupersoner.  
   Den tredje intervjupersonen var en förälder som valdes ut av B och det var den enda som 
han fick tag på. B ville själv kontakta föräldern med tanke på sekretessen Han fick ett 
godkännande av föräldern och jag kontaktade föräldern per telefon. Föräldern var positiv till 
en intervju.  
   Samordnaren valdes att inte intervjua då hon inte är insatt i arbetet i Fontänen.  
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Litteratursökning 
 
Databaser 
Sökning av litteratur gjordes i Mitthögskolans universitetsbibliotek Mima och i Libris. För att 
söka svenska artiklar användes Artikelsök och för utländska Psychinfo och Pubmed.  
   Ett mål var att få tag på originalkällorna vilket gick i de flesta fall. Andrahandskällor har 
bara används om det ansetts vara en viktig källa.  
 
 
 
 



Sökord 
De sökord på svenska som användes var barn till psykiskt sjuka, barn, psykiatri, föräldrar, 
psykisk sjukdom, gruppterapi, grupp, samtalsgrupper, familjeperspektiv, familj, perspektiv 
och Antonovsky.  
   De engelska sökorden var child, adolescent, mental disorder, mental illness, mental, 
psychiatric disorder, child psychiatry, parents, children of mentally ill, mentally ill patients, 
child of impaired parents, group, group processes, group structure, group counseling, group 
therapy, group treatment, intervent, program och family therapy. 
   Trunkering av ord användes vid åtskilliga tillfällen.  
 
Intervjuer 
 
Val av intervju 
Intervjun är en halvstrukturerad kvalitativ intervju. Det betyder att man gör en intervjuguide 
med olika teman som man sedan drar intervjufrågor från. Intervjufrågorna ska bidra med 
kunskap om temat. I en intervjuguide anges de ämnen eller de intervjufrågor som ska tas upp i 
undersökningen och i vilken ordning. Frågorna ska relateras till den teori/tidigare forskning 
som ligger till grund för undersökningen. I en halvstrukturerad intervju är frågorna skrivna 
men det finns inga svarsalternativ (Kvale, 1997). För att få intervjupersonernas syn på 
verksamheten och inte styra intervjupersonerna till några svar används denna typ av intervju 
istället för en strukturerad.  
 
Teori/tidigare forskning som grund för arbetet  
Syftet med detta arbete uppkom efter att jag läst teori/tidigare forskning i ämnet. Jag hade 
upptäckt att barnen for mycket illa och att det fanns vissa förutsättningar för barn som gjorde 
att de klarade av en svår barndom. Jag ville undersöka om Fontänen skapade förutsättningar 
för barnet att klara av sin situation. Jag fann även att många barn som klarat sig hade en 
stödjande omgivning eller någon i omgivningen som stöttade barnet och jag ville undersöka 
om Fontänen kunde vara denna ”någon” för barnet. Mitt syfte är inte att testa teorierna eller se 
om de stämmer. Jag utgår från forskning och teorier om vad barn behöver för att klara sig 
trots en svår barndom för att se vad barnen lär sig på Fontänen och om Fontänen kan vara en 
stöttande ”någon” för barnen.  
 
Teman och intervjufrågor 
Mitt syfte är att se om och hur Fontänen skapar förutsättning för barnen att hantera sin 
situation och hur Fontänen uppfyller uppgiften av att vara ”någon” för barnen. Ur syftet och 
ur tidigare forskning/teori uppstod olika teman som jag ville undersöka ytterligare och som 
skulle kunna leda till att besvara mitt syfte. För mina två första frågor i syftet uppstod olika 
teman som exempelvis vad barnen får lära sig på verksamheten och vad får barnen träna på 
verksamheten. Ett tema uppstod då jag fick läsa syftet med verksamheten. Ur sista delen i 
syftet uppstod temat om vilka uppgifter ledaren har. För att göra intervjun skrev jag 
intervjufrågor ur varje tema som syftade till att besvara temat. För temat vad barnen får lära 
på verksamheten drog jag ur intervjufrågor som exempelvis vad barnen får lära om 
sjukdomen, känslor och sina resurser. Intervjufrågorna baserades även på teori/tidigare 
forskning.   
   Teman inför föräldraintervjun baserades på hur hon såg på verksamhetens betydelse för 
barnet. Intervjufrågor därefter blev exempelvis hur föräldern ser att barnet förändrats efter 
verksamheten och hur de pratar om sjukdomen nu efteråt.  
    
 



Genomförandet av intervjuerna  
Till att börja med tog jag kontakt med den första ledaren för att få allmän information. Det var 
mest för att hälsa på varandra, få allmän information om verksamheten och presentera mitt 
syfte. Syftet hann jag ändra på innan den ”riktiga” intervjun. Varför jag bara kontaktade den 
första ledaren från början var för att jag trodde att den andra ledaren som hade slutat inte 
skulle behövas intervjuas. Men efter ett tag när jag förstod att den andra ledaren B varit med 
under hela verksamheten, tillsammans med den första, så insåg jag vikten att ha henne med. 
Jag förstod även att jag behövde ha ett större, mer kompletterande material och kontakt togs 
med B efter de två intervjuerna med A.  
   Intervjuerna inträffade på tre olika platser. De två första gjordes på A: s arbetsplats på barn- 
och ungdomspsykiatriska enheten i Sundsvall och inspelades på band. Jag gjorde även 
anteckningar ifall bandet skulle gå sönder. Den tredje intervjun genomfördes på B: s 
arbetsplats på Sundsvalls behandlingscentrum och den ägde rum utan bandinspelning och 
efter ledarens önskemål samt antecknades den. Intervjuerna tog cirka en timma och tjugo 
minuter. Intervjuerna var lugna och trevliga. Efter denna tredje intervju kändes en inspelning 
mer stel då man kanske tänker mer på hur man formulerar sig. Utan inspelning blev intervjun 
mer som ett samtal. Det kan även ha att göra med att jag hade gjort två intervjuer innan och 
kände mig lugnare.  
   Intervjun med föräldern gjorde jag i förälderns hem och den tog cirka en timma. Intervjun 
ägde rum utan bandinspelning efter bådas överenskommelse och antecknades. Intervjun var 
avslappnad och det kan bero på att den genomfördes i hemmet. 
   Alla fyra intervjusituationerna gick bra och det var en bra atmosfär. Båda ledarna var öppna 
och intresserade av att ge ut information om verksamheten. En ledare sa att han tyckte det var 
bra att barnen uppmärksammades. Föräldern var öppen om sitt liv och jag är tacksam för att 
hon ville medverka på en intervju. 
 
Intervjuer med ledarna och förälder 
Den första intervjun med den första gruppledaren var en allmän information som inte utfördes 
med den andra gruppledaren. Skälet för detta var att jag behövde ha en grund att stå på innan 
jag började med mina intervjufrågor som jag dragit från mina teman och för att jag då inte 
hade kontaktat den andra gruppledaren.  
   Den andra intervjun med den första ledaren och den tredje intervjun jag gjorde som utfördes 
med den andra ledaren var mina intervjufrågor som jag dragit från mina teman. Dessa 
intervjufrågor var desamma för båda ledarna för att få ett kompletterande svar. 
   Intervju med en förälder som bor med barnet kan utgöra ytterligare komplettering då 
föräldern känner barnet och ser hur det kanske påverkats av verksamheten. Till föräldern 
användes andra typer av frågor än till ledarna. Frågorna är bifogade i en bilaga.  
 
2.4 Bearbetning av data och analysmetod 
 
Databearbetning 
Två intervjuer inspelades på band och de två andra antecknades. Alla fyra intervjuer skrevs ut 
i sin helhet efter att de ägt rum. Efter varje intervjutillfälle frågades intervjupersonerna om de 
ville läsa igenom intervjun för att kunna ändra/komplettera. Den första intervjun med den 
första ledaren bestod av allmän information och ett första möte. En ledare ville läsa igenom en 
intervju och jag ändrade det som ledaren önskat.  
 
 
 
 



Analysmetod   
 
Metod   
Jag fann en analysmetod som liknade den jag ville göra och det är meningskategorisering 
enligt Kvale (1997). Med meningskategorisering menas att intervjuer kodas i kategorier. 
Långa uttalanden skrivs om och reduceras till kategorier som exempelvis förekomsten eller 
inte av ett fenomen. Kategorierna kan ha utvecklats i förväg eller växa fram under analysens 
gång, de kan hämtas från teorin eller från intervjupersonens språk i texten. Jag funderade ett 
tag på att välja meningskoncentrering av Kvale men då ska man bara sammanfatta texterna 
utan att kategorisera. Jag ville kategorisera mitt material för att lättare få svar på det jag ville 
veta. Eftersom jag redan hade börjat kategorisera i teman för intervjuerna så föll det sig 
naturligt att fortsätta använda den metoden.  
  
Tillvägagångssätt    
När jag hade skrivit av mina intervjuer så funderade jag över syftet och hade hela tiden det i 
huvudet för min bearbetning av materialet. För att skriva mitt resultat sökte jag olika teman i 
intervjumaterialet. Eftersom mina intervjufrågor speglade min teori/tidigare forskning så fann 
jag viktiga teman som jag skulle vilja använda i min analys. Det var teman som jag 
exempelvis hade funnit i teori/tidigare forskning och som jag ville undersöka om Fontänen 
lärde ut/använde i sin verksamhet. Jag kategoriserade mitt intervjumaterial, och använde 
samma teman i min analys. Teman i både resultat och analys var hämtade från både teorin och 
empirin (intervjuerna). Resultatet ska vara objektivt men i analysen ska man analysera 
resultatet utifrån sin teori/tidigare forskning och därför blev teman i analysen inte riktigt 
desamma som i resultatet. Analysen ska svara på syftet och därför utelämnade jag oviktig 
information. 
 
2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet          
Med validitet avses om man har mätt det man avsett mäta eller om det material man samlat in 
är relevant för problemställningen (Halvorsen, 1992). Jag anser att validiteten i mitt arbete är 
tillförlitlig genom att jag har utgått från teori/tidigare forskning i mitt val av intervjufrågor 
som speglar syftet. Frågorna baseras på vad man tidigare sagt att barn som far illa behöver. 
    
Reliabilitet 
Reliabilitet betyder hur pålitliga mätningarna har varit och att olika personer ska nå identiska 
resultat (Halvorsen, 1992).  
   I detta arbete har bandspelare använts två gånger av fyra vilket betyder att reliabiliteten för 
själva insamlingen av materialet inte är helt tillförlitligt då jag var tvungen att ta egna 
anteckningar två gånger. Jag kan ha tolkat under anteckningens gång något som andra inte 
skulle ha tolkat.  
   Under avskrivningen av bandintervjun kan jag ha tolkat något annorlunda än någon annan 
skulle ha gjort. Så jag kan inte säga att reliabiliteten är fullständig här.   
 
Generaliserbarhet 
Kvale (1997) ställer frågan om resultaten går att generalisera. Eftersom Fontänens 
arbetsmetod och teman ofta liknar de som används vid andra barngruppsverksamheter för 
barn till föräldrar med psykisk ohälsa, så kan mitt resultat till stor del även gälla för andra 
verksamheter. Man kan bara anta att det skulle kunna vara likadana resultat i de andra 
verksamheterna men det går inte att generalisera helt och fullt. Det är olika ledare inom alla 



verksamheter och mitt resultat är min egen tolkning av denna verksamhet. Eftersom 
beskrivningen av verksamhetens resultat baseras på två gruppledares intervjuer vilka varit 
Fontänens enda gruppledare kan man med ganska stor säkerhet dra slutsatsen att resultatet 
gäller för Fontänen.   
  Eftersom det är bara en förälder som intervjuats kan man inte generalisera till andra 
föräldrar, men det ger en bild av hur en förälder kan ha upplevt verksamheten.  
 
2.6 Bortfall och felkällor 
 
Eftersom det bara finns två ledare för verksamheten som har varit ledare sedan första början 
så har man bara två källor att gå efter. Men det utgör en tillräcklig komplettering då det inte 
finns några andra att intervjua som har arbetat inom Fontänen.  
   Jag vet inte hur många föräldrar ledaren kontaktade så jag kan inte svara på bortfallet. 
Ledaren kontaktade bara dem han trodde skulle kunna tänka sig en intervju och redan där sker 
ett begränsat urval.  
 
2.7 Avgränsning 
 
Min undersökning är avgränsad till Fontänens preventiva insatser för barn till föräldrar med 
psykisk ohälsa.  Jag har valt att se till barn under 18 år och inte undersöka unga vuxna i åldern 
18 –25 år. Jag har bara tagit upp barn i barngruppsverksamheter för barn som far illa och 
utelämnat annat material om barn i grupp.  
 
2.8 Etiska överväganden 
 
Före varje intervju frågades intervjupersonerna om de samtyckte till att bli inspelade på band. 
Vid två tillfällen gick det bra, vid det tredje inte och vid det fjärde kom jag och 
intervjupersonen gemensamt fram till att bandspelare inte skulle användas.  
Jag informerade alla intervjupersoner om att de skulle vara anonyma och frågade alltid om 
intervjupersonerna ville läsa intervjun för att komplettera vilket godtogs i ett fall.  
   Barnintervjuer har inte genomförts då detta inte är etiskt försvarbart att genomföra.  
 
3. Tidigare forskning om barn till föräldrar med psykisk ohälsa 
 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa lever i en värld där de riskerar att skadas i sin 
utveckling. Föräldrarna kanske inte alltid orkar eller har förmåga att se barnets behov och 
brister i omsorgen kan förekomma. Barnen lever i ett samhälle där dem inte uppmärksammas 
vilket leder till att de blir ännu mer osynliga och isolerade. Det finns riskfaktorer i deras värld 
som leder till en negativ påverkan och barnen kan själva utveckla psykisk ohälsa. Trots sin 
svåra uppväxt har många barn till föräldrar med psykisk ohälsa klarat sig och man talar om 
skyddsfaktorer i barnens liv som skyddar dem mot svårigheter. För att barnen ska undvika att 
skadas behöver de få lära sig om förälderns psykiska ohälsa, träffa andra barn i liknande 
situation och lära sig att hantera sin situation. Detta kan de få lära i barngruppsverksamhet.  
 
3.1 Samhällets ansvar 
 
Fortsättningsvis används ordet barnperspektiv i betydelsen 
att vuxna ser barnet, strävar efter att förstå det och vidtar 
åtgärder som de bedömer vara till barnets bästa. I detta 
ingår att lyssna till barnet och skaffa sig en egen uppfattning 
om det. (Socialstyrelsen: 1996: 19, s. 13) 



 
Alla instanser som kommer i kontakt med barn har ansvar för att barnen skyddas. 
Barnpsykiatrikommittén framhöll i SOU 1998: 31 att vuxenpsykiatrin hade ansvar för barn till 
psykiskt sjuka (Skerfving, 2005a). Barbro Hindberg menar att alla som arbetar inom 
socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt myndigheter som kommer i kontakt med barn har 
anmälningsplikt (i Pousette, 1996). 
 
Lagstiftningar och förordningar 
För att förklara situationen för barn till föräldrar med psykisk ohälsa så börjar vi i samhället 
och synen på barnen där. Samhället är den grund vi står på och faller den så finns lite hjälp att 
få. Synen på barn har genomgått en förändring i samhället och man ser barn som en mera 
självständig individ idag. Allt socialt arbete bör bedrivas utifrån ett barnperspektiv anser 
många (Socialstyrelsen, 1996) men ett barnperspektiv är svårt att finna i olika verksamheter 
kring barn till föräldrar med psykisk ohälsa.  
 
Barnets rättigheter och lagar 
Idag anser man att barn som far illa uppmärksammas mer och att detta beror på FN: s 
barnkonvention och organisationer som BRIS och Rädda Barnen (Skerfving, 2005a). 
Skerfving säger vidare att barn till psykiskt sjuka ses i högre grad som självständiga individer 
med egna rättigheter, känslor och tankar.  
   Vi behöver lagar i vårt samhälle för våra rättigheter och skyldigheter. De lagar som reglerar 
barns förhållande är socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU). Socialtjänstlagen (12 § SoL) stadgar att socialnämnden ska säkra 
barns utveckling och ge dem det skydd och stöd de behöver för sin utveckling. Vård enligt 
LVU (2 §) stadgar ett omhändertagande av barn som kan ske om det på grund av brister i 
omsorgen, misshandel eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk att barns 
utveckling skadas. I föräldrabalken är barnets behov i centrum och vidare att barn har rätt till 
omvårdnad och trygghet (Socialstyrelsen, 1996).  
   Barnkonventionen avser att stärka barnens ställning (Socialstyrelsen, 1996). I 
barnkonventionen finns flera artiklar om barns rättigheter. Artikel 19 betonar barnets rätt att 
skyddas mot fysiskt och psykiskt våld (Arnell & Ekbom, 2002). I artikel 3 (Regeringskansliet, 
2003) står att barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Enligt 
konventionen har barn egna rättigheter, rätt till eget liv och rätt att få det skydd som behövs 
för deras välfärd.  
   Det är omfattande lagar och konventioner som finns för att hjälpa barn som far illa.  
 
Psykiatrireformen och familjens oupplöslighet 
1995 kom psykiatrireformen med kommunernas ansvar för de utskrivna psykiskt 
långtidssjukas boende och sysselsättning (Pousette, 1996). Psykiatrireformen medförde en 
avveckling av mentalvården och en utbyggnad av psykiatrins öppenvård. I och med 
mentalvårdens avveckling och användningen av psykofarmaka så har den psykiska 
sjukdomen alltmer normaliserats. Föräldraskapet har möjliggjorts då psykiskt sjuka föräldrar 
får bo hemma och inte behöver bo på mentalsjukhus (Skerfving, 2005a).  
   Familjen ses idag alltmer som en oupplöslig helhet som ska hålla samman. Vid en 
skilsmässa och även vid psykisk sjukdom, är det vanligt att föräldrar har umgänge med sitt 
barn. Socialtjänsten arbetar för att hålla familjer samman, kontaktfamiljer och familjehem 
används för att förebygga en placering av barnen och stödinsatser i hemmen brukas allt mer 
(Skerfving, 2005a).  



   Dessa förhållanden bidrar till att barnen blir involverade i förälderns sjukdom och till att 
barnen får ta ett ansvar för sin psykiskt sjuke förälder som kanske är isolerad på grund av 
sjukdomen (Skerfving, 2005a).  
 
Att man pratar mer om barnen idag är ett sätt att uppmärksamma dem och att föräldrarna bor 
hemma kan leda till att barnen uppmärksammas genom dem som har kontakt med föräldern. 
Men det kan också bli så att barnen isoleras på grund av sjukdomen och faller mellan stolarna 
på myndigheter som inte tar sitt ansvar. Många av de med psykisk ohälsa saknar vård, lever 
isolerat och Hindberg anser att det därför är svårt att finna barnen (i Pousette, 1996).  
 
Vuxenpsykiatrins och andra verksamheters bristande arbete     
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa kallas för de osynliga barnen för att de inte 
uppmärksammas i samhället. Ser man verkligen till barnets bästa vid alla åtgärder som rör 
barn enligt barnkonventionen? Vuxenpsykiatrin har en stor del i detta att dessa barn inte 
uppmärksammas men det råder även ett samarbetsproblem mellan alla verksamheter som 
barnen kommer i kontakt med.  
 
Barn registreras inte inom vuxenpsykiatrin 
Vuxenpsykiatrin har en specifik roll i situationen för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. 
Till vuxenpsykiatrin kommer människor med psykisk ohälsa och ibland är patienterna 
föräldrar. I en artikel säger Skerfving (2005a) att det är ovanligt att barnen finns med i 
vuxenpsykiatrins vård register, datajournaler och att det saknas metoder, rutiner för att hjälpa 
dessa barn. Parments forskningsrapport (1999) lyfter fram utländska studier som också visar 
på vuxenpsykiatrins obenägenhet att rikta åtgärder mot barnen. Även andra studier beskriver 
problemet. I en jämförande studie mellan 10 av Europas länder och en Australiensisk stat var 
det gemensamt att barnen till psykiskt sjuka inte uppmärksammades inom vuxenpsykiatrin 
(Hetherington, Baistow, Katz, Mesie & Trowell, 2002).  
    
Vuxenpsykiatrin obenägna att anmäla  
Vuxenpsykiatrin är inte bara obenägen att registrera barnen utan de anmäler ofta inte sin 
misstanke om att barn far illa. Kritik har framförts mot hur vuxenpsykiatrin behandlar ärenden 
och i ett projekt av Socialstyrelsen framkom kritik från socialtjänsten mot vuxenpsykiatrins 
obenägenhet att diskutera eller anmäla ett patientärende. Vuxenpsykiatrin bekräftade att de 
misstror att socialtjänsten kunde göra något gott för familjen (Socialstyrelsen, 1999). 
Vuxenpsykiatrins personal upplever en anmälan som ett svek mot patienten och man tror att 
det finns risk för att den sjuke tappar förtroendet för psykiatrin (Pousette, 1996). Stallard, 
Norman, Huline-Dickens, Salter & Cribb (2004) refererar till en utländsk studie som visar på 
samma obenägenhet av vuxenpsykiatrin att hänvisa barnen vidare till andra instanser. 
    
Klientfokuserat arbete inom vuxenpsykiatrin 
Varför vuxenpsykiatrin inte uppmärksammar barnen har spekulerats av många. Stallard et al 
(2004) anser att det inom vuxenpsykiatrin förekommer ett klientfokuserat arbete som inte ser 
till barnen. I en studie trodde personalen vid en vuxenpsykiatrisk enhet att det skulle förvärra 
tillståndet för patienten om man tog upp barnens situation. Skerfving anser att 
vuxenpsykiatrin inte ser sina patienter som föräldrar och att man där tror att behandlingen 
skulle störas om barnen drogs in i diskussionen (i Pousette, 1996). 
    
Föräldrasamtal vid vuxenpsykiatrin 
Barn behöver få förståelse för sin förälders psykiska ohälsa och exempelvis en förklaring till 
varför föräldern är inlagd. Detta kan ske vid vuxenpsykiatriska enheter men hur pass vanligt 



är det med barnsamtal inom vuxenpsykiatrin? Av en undersökning vid Beckomberga sjukhus 
var det vanligt att man vid de flesta avdelningarna talade om barnen med föräldrarna men man 
såg inte till barnets behov att få tala om förälderns sjukdom (Skerfving & Waltré, 1995). 
Vuxenpsykiatrin erbjuder i regel inte barnsamtal vilket bekräftas av olika källor (Skerfving 
1996, 1998) men personal inom vuxenpsykiatrin känner oftast till att patienterna har barn 
(Skerfving, 1996).  
   Om barn till föräldrar med psykisk ohälsa inte erbjuds samtal med vuxenpsykiatrin så står 
de ganska ensamma utan någon vuxen som tar ansvaret att förklara förälderns psykiska 
sjukdom. Detta leder till att barnen riskerar att fara ännu mer illa.  
 
Skola och barnomsorg anmäler inte  
Men även andra verksamheter som också har ansvar för barnen bidrar till deras fortsatta risk 
att skadas i sin utveckling. Flera studier visar att personal i skola, barnomsorg, barnhälsovård 
ofta inte kontaktar socialtjänsten eller anmäler vid misstanke om ett barn far illa. De gör det 
inte för att de anser att de saknar en etablerad kontakt med socialtjänsten (Socialstyrelsen, 
1999). Många exempel har visat på att barnen skjuts under mattan inom vuxenpsykiatrin och 
andra verksamheter. Det verkar som att psykisk sjukdom är något man döljer både i familjer 
och bland professionella (Skerfving, 1996).   
    
Dåligt fungerande samarbete kring barnen 
Vad gör då verksamheter omkring barnet och hur ser samarbetet ut? Samarbetet är ett arbete 
som utförs av verksamheter med egna intressen och där barnperspektivet hamnat på 
efterkälken eller är närmast osynlig.  
   Det är viktigt med en samverkan mellan vuxenpsykiatrin, socialtjänst, barn- och 
ungdomspsykiatrin, MVC, BVC samt skola när det gäller barn som lever i familjer med 
psykisk sjukdom. Skerfving anser att verksamheterna ska utarbeta gemensamma rutiner och 
förhållningssätt och på så sätt spara tid, pengar samt mycket lidande (Skerfving, 2005a).  
   Ur en delstudie av socialtjänst, vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatrin upptäckte 
man allvarliga brister i samarbetet mellan socialtjänst och vuxenpsykiatri. Samarbetet bestod 
mest av att socialtjänsten informerade och bad att få utlåtande från vuxenpsykiatrin. I sin tur 
saknade vuxenpsykiatrin kunskaper om barn som far illa och om hur anmälningsskyldigheten 
fungerar (Socialstyrelsen, 1999). Mjörnheden (i Skerfving, 1996) upptäckte samma 
svårigheter i samarbetet mellan socialtjänst, barnpsykiatri och vuxenpsykiatri. 
Vuxenpsykiatrin var enligt honom obenägen att göra bedömningar av föräldrarnas 
omsorgsförmåga och barnpsykiatrin när det gällde att göra bedömningar av barnets problem. 
Det är inte att ta ansvar för barnen om man ser mellan fingrarna vid misstanke om övergrepp 
mot barn. Om man blundar för detta innebär det att man accepterar de övergrepp mot barn 
som kan tänkas förekomma i hemmen. Eftersom barn till psykiskt sjuka är osynliga 
uppmärksammas de ofta inte först de är bråkiga eller mår uppenbart dåligt (Pousette, 1996). 
Därför måste ett bättre samarbete ske för att hjälpa barnen innan de får egna problem. 
 
Föräldraskapet och barnets boende 
Hur många patienter inom vuxenpsykiatrin är föräldrar och hur många barn bor tillsammans 
med sin psykiskt sjuke förälder? 
 
Föräldraskapet 
Hur många av vuxenpsykiatrins patienter som är föräldrar har det gjorts flera undersökningar 
om. De visar på slående resultat som borde väcka tankar inom vuxenpsykiatrin om hur många 
barn som behöver hjälp och stöd.  



   Här ser vi resultaten av psykiatrireformen och vad det lett till att så många barn bor med 
sina psykiskt sjuka föräldrar. Vid undersökningar av barn till föräldrar med psykisk ohälsa 
förefaller en stor del av barnen bo tillsammans med föräldern med psykisk ohälsa. Man har 
gjort en kartläggning av psykiskt störda föräldrar vid Beckomberga sjukhus som var ett 
dåvarande mentalsjukhus där man var inlagd. Skerfving och Waltré (1995) fann att en 
femtedel av patienterna, i sluten psykiatrisk vård, var föräldrar. Hur många patienter som är 
föräldrar inom öppenvården har visat sig vara flera, 25-30 % (Skerfving, 1996). Utländska 
studier visar liknande resultat. I en artikel av Stallard et al (2004) refererar författarna till 
Creswell & Brereton som funnit att 15-30 % av patienter inom vuxenpsykiatrin är föräldrar. 
Andra undersökningar som refereras i Mordoch & Hall (2002) har funnit ett 
uppseendeväckande resultat, att i vissa fall 50 % av patienter inom vuxenpsykiatrin är 
föräldrar. Att så många psykiskt sjuka är föräldrar är alarmerande.  
    
Hur många bor med sin patientförälder? 
Hur många av barnen bor egentligen med föräldern med psykisk ohälsa? I en kartläggning av 
den psykiatriska öppenvården i västra Stockholm fann man att 72 % av barnen bodde med 
patientföräldern. En fjärdedel av barnen bodde tillsammans med patientföräldern som ende 
vuxen (Skerfving, 1998). I undersökningen av Beckomberga sjukhus, sluten psykiatrisk vård, 
upptäckte man att de flesta av barnen inte bodde tillsammans med den psykiskt sjuke 
föräldern som enda vuxen (Skerving & Waltré, 1995).  
    
3.2 Psykisk sjukdom 
 
Jag hade alltid en känsla av att jag ville dö. 
Och att jag var en bluff. Snart skulle alla  
upptäcka att jag inte höll. (Strömstedt, M. i Fristorp & Kollarik, 1999, s. 138)  
 
Människor har sedan gammalt använt sig av uttryck som ”att ha ont i själen” vilket är 
detsamma som att må dåligt psykiskt. Vad är det för skillnad på att må dåligt, vilket vi alla 
gör mer eller mindre under vissa perioder i livet, och att ha psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa 
hos föräldrar är ett problem som kan leda till att barnen far illa men vi ska komma ihåg att det 
inte behöver vara enbart sjukdomen som leder till risker för barnen. Här ska det handla om 
den psykiska sjukdomen och vad förälderns sjukdom orsakar hos barnen. Detta ska förklaras 
med hjälp av framförallt Johan Cullbergs bok Dynamisk psykiatri men även med hjälp av 
andra källor (Cullberg i Fristorp & Kollarik, 1999; Skerfving, 2005a).  
    Enligt psykiatriutredningen 1992 uppgår psykiska sjukdomar i befolkningen till cirka 10-20 
% och frånsett psykotiska personer kommer bara 2-5 % av de psykiskt sjuka i kontakt med 
psykiatrin (Socialstyrelsen, 1999). Vi kan ana ett stort mörkertal av barn till psykiskt sjuka 
som finns men som inte kommer i kontakt med vare sig vuxenpsykiatrin eller barnpsykiatrin.  
   Vad som menas med psykisk sjukdom idag är ett ganska vitt begrepp som består av olika 
diagnoser och symptom beroende på sjukdomens intensitet, prognos och uttrycksform. Det 
finns två huvudgrupper av psykisk sjukdom: affektiva och psykotiska sjukdomar (Skerfving, 
2005a). Till den affektiva gruppen hör depression, manodepressivitet och andra 
förstämningssymptom. Dessa sjukdomar visar på ett alltför högt eller lågt känsloläge. Till den 
psykotiska gruppen hör kortvariga psykoser, schizofreni och paranoida psykoser. Det 
gemensamma för denna grupp är att verklighetsuppfattningen brister (Cullberg i Fristorp & 
Kollarik, 1999). 
 
 
 
 



Affektiva sjukdomar 
 
Depression 
Depression är ett begrepp som inte är nytt för oss. I perioder kan vi känna oss mer eller 
mindre deprimerade. Ibland tar vi på oss för mycket i vårt arbete, blir utbrända och mår dåligt. 
Situationer som kan få oss att må dåligt är åtskilliga. Enligt Cullberg (i Fristorp & Kollarik, 
1999) kan man hamna i en depression av en livskris eller av påfrestande förhållanden men att 
depression inte behöver vara sjuklig. En ”sjuklig depression” pågår under lång tid utan att det 
finns någon yttre omständighet som står i rimlig proportion till tillståndet. Sjukdomen 
depression kännetecknas av att man har låg självkänsla, självtillit och känslor av självförakt 
samt att självmordstankar uppkommer. Koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och 
svårigheter att besluta vad man ska göra, t ex stiga upp på morgonen, är andra kännetecken. 
Man beräknar att det är 10-20 % risk att få en depression om någon i familjen har det 
(Cullberg, 1999).  
   Medicinering av depression har visat sig ge effekt om den sker i samband med någon form 
av terapi (Beardslee i Skerfving, 2005a). 
   Att vara tillsammans med en förälder som är deprimerad är påfrestande för barn eftersom de 
är beroende av förälderns stöd och omvårdad. Förutom allt det praktiska som blir ogjort har 
barnen svårt att känna glädje (Skerfving, 2005a). Det är vanligt att barn till föräldrar med 
depression gör självmordsförsök. Döden, som föräldern kan ha pratat om som en befrielse, 
kan barnet ha tagit till sig och det är en risk att barnet identifierar sig med den sjuke föräldern 
samt själv tar på sig depressionen (Fahrman, 1993). 
 
Manodepressivitet 
Sjukdomen kallas med ett annat namn för bipolär affektiv sjukdom och det första 
insjuknandet sker vanligen i samband med en yttre påfrestning (Cullberg, 1999). Beteendet 
hos personer som har fått diagnosen manodepressivitet kännetecknas av tvära kast mellan två 
ytterligheter av känslor: mani och depression. Depressionsfasen liknar en vanlig depression 
medan den maniska fasen kännetecknas av hög aktivitet. Den maniska fasen ger ett starkt 
avvikande intryck och det går inte att ta miste på att det är ett sjukligt beteende och inte ett 
normalt lyckorus. Personen saknar också ofta självkritik och sjukdomsinsikt (Cullberg i 
Fristorp & Kollarik, 1999). Det är 15-20 % risk att barn till föräldrar med denna sjukdom 
själva utvecklar en affektiv störning (Cullberg, 1999). 
   Barnet kan uppleva förälderns förändring mellan mani och depression som mycket 
skrämmande. Vardagslivet blir oförutsägbart för barnet, som inte vet vad som kommer att 
hända, och föräldern saknar förmåga att se barnet. Den efterföljande depressionen kan ge 
barnet en känsla av att det måste förneka de handlingar som föräldern utfört under den 
maniska fasen, för att inte göra föräldern ännu mer deprimerad (Skerfving, 2005a).   
 
Psykoser 
En del psykotiska personer visar inga tecken på ett normalt tänkande medan andra verkar vara 
psykotiska i delar av sin personlighet och fungerar annars normalt (Cullberg, 1999). Det finns 
psykoser som uppkommer av påfrestningar i livet men som sedan försvinner och dessa 
tillstånd kallas för akut psykos. För andra avslutas inte psykosen utan den kan låsa sig och bli 
ett handikapp, så är fallet vid schizofreni. Medicin som neuroleptika har visat sig vara effektiv 
mot psykoser (Cullberg i Fristorp & Kollarik, 1999). 
 
Schizofreni 
Personer med schizofreni kan vara inåtvända och upptagna av en egen värld. De har ofta tvära 
kast i sina associationer vilket kan vara svårt för utomstående att förstå och deras 



känsloyttringar förefaller vara avvikande. Hallucinationer förekommer men 
synhallucinationer är inte karaktäriserat för schizofrena, i de fall de förekommer är det i 
mardrömmar. Att uppleva sig stå under påverkan av andra människor eller makter är 
kännetecknande för dessa personer (Cullberg, 1999). Av alla som drabbas av denna sjukdom 
blir ca 50 % återställda (Cullberg i Fristorp & Kollarik, 1999). 
   För ett barn kan det vara mycket skrämmande att vara tillsammans med en förälder som har 
schizofreni och det kan även vara farligt att vara med någon som styrs av hallucinationer och 
inre röster (Skerfving, 2005a). Barn till föräldrar med schizofreni löper 10-15 gånger större 
risk än barn utan föräldrar med schizofren att själv utveckla schizofreni någon gång under 
livet (Richters & Weintraub, 1990).  
 
Paranoid psykos 
Denna typ av psykos kännetecknas av vanföreställningar. Personer med denna diagnos har 
inte en osammanhängande tankegång men sjukdomen kan göra dem avvikande och de isolerar 
sig ofta. När man har en paranoid psykos projicerar man det ”onda” i sin personlighet på 
omvärlden och man försöker ständigt att bekämpa det ”onda” som ett sätt att skydda sin 
självkänsla. Dessa personer kan uppleva sig avlyssnade och förföljda. Det är inte ovanligt att 
denna sjukdom uppkommer om man som barn blivit mentalt misshandlat och det är vanligt 
med berättelser om tortyr i barndomen (Cullberg, 1999). 
   Det kan vara svårt att avgöra vad som är verkligt för den som är tillsammans med en person 
med paranoid psykos och särskilt svårt för ett barn som använder sin förälder för att pröva 
verkligheten (Skerfving, 2005a).  
 
Personlighetstörningar 
Personlighetsstörningar hör egentligen inte till psykiska sjukdomar men kan vara lika 
handikappande. Det handlar om en varaktig problematik som har med personligheten att göra 
(Skerfving, 2005a).  
 
Borderline 
Cullberg har tagit upp begreppet borderline bland annat utifrån Kernberg. Enligt honom är 
tecken hos personer med borderline en dålig uppfattning om sig själv och sina närmaste. 
Självuppfattning hos dessa personer ses vara ytterligheterna bäst/sämst eller god/ond. Det 
råder inga vanföreställningar hos personer med borderline men personens funktioner är störda 
då det handlar om att se vad som är gott/ont i omvärlden och hos sig själv. Tvångstankar, 
tvångsfobier, aggressivt beteende förekommer och tvångstankar kan vara fixering vid någon 
utseendedefekt samt ge hypokondriska drag (Cullberg, 1999). 
   Tillvaron kan bli oförutsägbar och svår att hantera för ett barn som lever med någon med 
borderline. Barnet kan få dåligt självförtroende av att bli utsatt för aggressioner (Skerfving, 
2005a). 
 
Ångestsyndrom 
Ångestsyndrom räknas inte heller till psykiska störningar men kan ändå vara handikappande. 
Personer med detta syndrom känner en irrationell skräck och undergångskänslor. Oron kan 
gälla exempelvis sjukdomar. Panikattacker är en slags ångeststörning och kan vara i cirka en 
halvtimma till flera timmar. Attacken kännetecknas av att det inte finns någon identifierbar 
orsak till tillståndet (Skerfving, 2005a).  
   För ett barn är ångestattacken nästan omöjlig att tolka och barn kan lätt dras med i 
förälderns panik eller dödsångest. Överdriven oro kan även vara mycket svårt att förstå för ett 
barn (Skerfving, 2005a)    
 



3.3 Andra konsekvenser för barn till föräldrar med psykisk ohälsa  
 
Psykisk sjukdom har en negativ påverkan på barnen och de kan fara illa, skadas av sin miljö. 
Men det är inte bara den psykiska sjukdomen som utgör fara för barnet utan barn till föräldrar 
med psykisk ohälsa omges ofta av en speciell miljö.  
 
Barnets fysiska och psykiska behov 
För att barnet ska kunna utvecklas så krävs det att hennes fysiska och psykiska behov 
tillfredsställs. Med ett fysiskt omhändertagande menas att det finns mat, regelbundna 
måltider, passande kläder för barnen och en vuxen som ser till att barnet inte far illa. Föräldrar 
som är psykiskt sjuka klarar oftast inte av dessa praktiska uppgifter och brister därför i den 
fysiska omsorgen. Ett psykiskt omhändertagande kännetecknas av att vuxna bekymrar sig 
över hur barnet har det, förstår om barnet är ledsen, hjälper till med läxorna och bemöter 
barnet känslomässigt. Det är viktigt att föräldern agerar som en förebild för barnet. För 
psykiskt sjuka föräldrar så brister även den psykiska omsorgen. Men föräldrar kan ha god 
omsorg i perioder och sakna den i andra, det går som i vågor (Socialstyrelsen, 1999).  
 
Skadlig omgivning 
Barn som har föräldrar med psykisk ohälsa lever ofta i en specifik miljö. De får inte enbart 
brottas med förälderns avvikande beteende utan för många består vardagslivet av besvärliga 
förhållanden. Separationer, missbruk, familjevåld, suicidförsök, fosterhemsplaceringar 
förekommer oftare bland dessa barn än andra och många psykiskt sjuka är ensamstående 
mammor under svåra ekonomiska förhållanden (Skerfving, 2005a).  
 
Men vad orsakar sjukdomen hos barnen och hur mår de egentligen? Det som pågår inombords 
är någonting barn från normala förhållanden inte upplever i samma grad. Nedan tas några av 
de vanligaste känslorna upp som barn till psykiskt sjuka känner. Dessa känslor kan göra 
barnen sårbara och mottagliga för psykisk störning (Sturges i Skerfving, 1996).  
 
Ansvar 
Barn till psykiskt sjuka tar ansvar för sina föräldrar och far ofta illa. Gemensamt för dessa 
barn är att de inte får vara barn utan får ta hand om sina föräldrar vilket är en tung skyldighet. 
Psykiskt sjuka föräldrar ser inte att de orsakar sitt barns lidande och de talar inte med barnen 
om problemen (Skerfving, 2005a). Föräldrar som ligger hela dagarna, mat som inte står på 
bordet leder till att barnen får ta ett stort ansvar för sin livsföring. Livet blir att klara sig själv 
och att hjälpa andra att klara sig. 

 
Anpassning 
Har man en förälder med psykisk ohälsa så är det vanligt att anpassa sig efter sjukdomen och 
försöka klara sig själv. Granath (1997) har från sin studie med vuxna barn till psykiskt sjuka 
funnit att barnen anpassades till sin förälders svängningar och skulle synas så lite som möjligt 
eller försöka trösta. Barn till psykiskt sjuka lär sig tidigt att lyssna till föräldrarna och läsa av 
varje förändring som kan förebåda en förvandling (Granath i Skerfving, 1996). De tvingas 
utveckla sin kompetens och känner en brist på närvaro från föräldern vilket leder till att 
barnen försöker klara sig själv. Konsekvenserna av att hela tiden känna av förälderns tillstånd 
gör att barnet har mindre förmåga att känna av sig själv, sina känslor och gränser (Glistrup, 
2005). Detta kan leda till en risk att fara illa senare i livet då barnet kan råka i svårigheter på 
grund av sin oförmåga att känna sina egna gränser.  
 



Ensamhet 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa känner sig ofta ensamma. Ibland har det att göra med 
att de tror att det kommer att vara svårt för deras vänner att förstå deras situation av att ha en 
psykiskt sjuk förälder och berättar därför ingenting. De tror att de har det annorlunda än andra 
och drar sig undan. Ibland har de rätt i sina känslor men de låter inte många ta del av sina 
problem och då kanske de stänger ute vissa vuxna som skulle kunna hjälpa (Glistrup, 2005)  
   I en studie av barn till psykiskt sjuka fann man att barnen upplevde sig vara annorlunda än 
andra och ensamma om sina problem. Många berättade inte för någon om förälderns sjukdom. 
Var de alltför öppna om sin situation så riskerade de att bli utsatta för trakasserier av andra 
barn (Skerfving, 2005a). 
 
Hat och ilska 
I Granaths studie (1997) beskrev barnen att de kände ett hat mot föräldern med psykisk 
ohälsa. Ilska kommer från att hela tiden sätta sina behov åt sidan (Glistrup, 2005). Får man 
inte höras eller kan inte ens egna behov tillfredsställas så trycker man undan många känslor.  
 
Lojalitet 
Barn till psykiskt sjuka försöker dölja förhållanden som råder i hemmet och kan nästan verka 
obekymrade. Det beror på att lojaliteten är stark med föräldrarna (Glistrup, 2005). I en 
undersökning av två schweiziska socialarbetare fann man att det inom familjen med psykisk 
ohälsa rådde tystnadsplikt. Föräldrarna orkade inte tala om sjukdomen och det var förbjudet 
att tala om det utanför familjen (Finzen i Skerfving, 1996). Barn har svårt att sätta ord på vad 
de upplever men dessa barn är också rädda att förlora sin förälders omsorg och berättar därför 
ingenting för någon (Socialstyrelsen, 1999).  
 
Rädsla och oro 
Rädsla är en vardaglig känsla för många barn som lever med en förälder med psykisk ohälsa. I 
Bleulers studie om familjer med schizofreni refererar han till tolv studier från sex olika länder. 
Resultaten visade att små barn levde med ständig fruktan i tillvaron. När de blev äldre blev de 
blyga, känsliga och provokativa eller apatiska. De hade svårighet att kommunicera, kunde ta 
till sig förälderns hallucinatoriska idéer och utveckla en delad galenskap. En del barn lärde sig 
av sin situation vad som var förälderns sjukdom och inte (Bleuler i Skerfving, 1996). Barn 
behöver sina föräldrar för att pröva verkligheten men barn till föräldrar med psykisk ohälsa 
får en upplevelse som de inte förstår men som är verklig och högst skrämmande.  
   I Granaths studie (1997) fann hon att barnen ofta kände sig hotade av föräldern eller till och 
med fruktade för sitt liv. Vidare upptäckte hon att barnen kände oro inför vad som skulle 
kunna hända med föräldern och att det var värst med oron då mamman lades in på sjukhus. 
Men barnen kände även en oro då föräldern var frisk för att hon skulle få återfall.  
 
Skuld och skam 
I beskrivningar om barn till psykiskt sjuka återkommer känslor som skuld och skam. Barnen 
känner skuld för att förorsakat förälderns sjukdom och skam över föräldern vilket kan leda till 
att barnen isolerar sig (Skerfving, 1996). Det är vanligt att barnen tar på sig skulden till 
förälderns sjukdom och att de tror att föräldern kommer att döda dem (Granath i Skerfving, 
1996). Att få förälderns beteende klarlagt för sig kan skydda barnen mot en negativ påverkan 
av sjukdomen. Flera studier visar på att barn till psykiskt sjuka inte fått förälderns sjukdom 
förklarad för sig av psykiatrin (Dunn, Granath och Finzen i Skefving, 1996). Enligt Baerdslee 
så är de barn som klarar sig bäst de som kan skilja ut sig från förälderns sjukdom och att veta 
att sjukdomen är orsaken till föräldrarnas tillstånd minskar barnets skuldkänslor. Glistrup 



menar att skuld är förknippat med barnens ansvar och utlöses om de känner att de inte kan ta 
hand om förälderns särskilt bra (Glistrup, 2005). 
 
3.4 Skyddsfaktorer 
 
Om alla vi som har en son, en dotter, en älskad anförvant, 
utlämnad åt inre fasor, Om var och en av oss utgjorde smide 
till en länk – då gjordes lätt en kedja stark att bära varje 
hängbro över djupen. Då när vi lyckats möta våra kära – då 
får gärna bergen vittra då kan havet sjunka och ge plats åt  
land och fåglar söka skyddat bo med vila. Då röjer vi i  
djungelsnåren för att skapa luft och ljus. (Beckman, 1994, s. 65)    
 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa har uppmärksammats av många runt om i världen. När 
forskare undersökt barnens förhållande har de funnit faktorer som verkat skyddande för 
barnet. Vissa barn klarar sig trots svåra uppväxtförhållanden och man har funnit olika faktorer 
som skyddar barnet mot en negativ påverkan. De skyddande faktorerna ansåg Garmezy var 
motstånd mot risker och att detta motstånd gav barnen en sorts anpassning och kompetens 
(Garmezy & Rutter, 1983). Skerfving (1996) menar att dessa skyddande faktorer kan vara 
både yttre omständigheter och inre egenskaper hos barnet själv. De skyddande egenskaperna 
är inte i första hand medfödda utan förvärvade av erfarenheter barnen gjort.  
 
Inre egenskaper 
Barn kan skydda sig mot yttre påfrestningar med hjälp av sina egna resurser. Barn påverkas 
av sin omvärld men kan även själv påverka den. Vad som avgör om ett barn klarar sig beror 
mycket på barnet själv.  
 
Psykiska och fysiska egenskaper 
Hur ett barn ser på sig själv och sin omvärld är några faktorer som kan påverka ett barns 
motståndskraft. Barn med självförtroende och känsla av självständighet har ett större 
motstånd mot svårigheter ansåg Garmezy (Rutter, 1990; Garmezy & Rutter, 1983). Man talar 
om att en hög intelligens (Gjaerum, Groholt & Sommerschild, 1999; Garmezy & Rutter, 
1983), intelligent nyfikenhet inför sjukdomen (Anthony i Skerfving, 2005a) och förmåga att 
se framåt (Werner & Smith, 2003) finns hos barn som klarat av svåra uppväxtförhållanden. 
Fysisk skönhet hos barn är en positiv egenskap. I en studie upptäckte Erlenmeyer-Kimling att 
ett attraktivt utseende fungerat skyddande för barn som trots påfrestande förhållanden inte 
utvecklat psykisk störning (i Skerfving, 1996).  
 
Sociala egenskaper 
Barns sociala förmåga har hjälpt många att klara av en svår barndom och har man förmåga att 
anpassas efter sin omgivning så kan det leda till en större chans att överleva. Radke-Yarrow 
och Sherman fann i sin studie egenskaper hos barn som upplevt svårigheter under uppväxten, 
men som klarat sig, som barns goda sociala beteende (Gjaerum et al, 1999). Detta skyddande 
sociala beteende har även Garmezy undersökt. Han såg på stressade situationer för barn och 
vad som gjort att barnen kunnat motstå dessa. Barnen fann han hade sociala färdigheter, 
ansågs vara vänliga och omtyckta av vänner. Vidare var barnen inte aggressiva, samarbetade 
och var känslomässigt stabila samt hade de en känsla av personlig makt (Garmezy & Rutter, 
1983).  
   
Ålder 
Kan man utsäga vilken ålder då barn är mest utsatt för en negativ påverkan? Rutter talar om 
att åldern 0-6 månader är en skyddsfaktor för barnet har då inte börjat binda sig vid någon och 



kan därför inte känna separation. Vidare säger han att åldern efter 4 år också är en 
skyddsfaktor eftersom barnet då har kognitiva egenskaper som gör att hon kan hantera 
stressiga händelser. Åldern 6 månader till 4 år är på grund därav en riskfylld tid då barnet är 
mest utsatt för påverkan av sin omgivning (Garmezy & Rutter, 1983).  
 
Yttre omständigheter 
Ett barns omgivning kan påverka barnet positivt och motverka negativa konsekvenser. En 
stödjande vuxen i barnets omgivning har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för barns 
förmåga att klara sig.  
 
Goda relationer 
Om ett barn har någon vuxen han/hon kan lita på och om det finns en förälder i barnens 
omgivning som inte har psykisk ohälsa har dessa faktorer visat sig ge skydd för barn mot att 
utveckla psykisk störning. Man har upptäckt omständigheter som familjesammanhållning, 
värme i familjen, en god relation mellan barn och förälder vara skyddande för barn som lever 
under svåra uppväxtvillkor (Rutter, 1990; Garmezy & Rutter, 1983). Hemmamiljöer som 
utstrålar renhet, intellektualitet och där föräldrar anser skolan vara viktig har också funnits 
verka skyddande för barn som omges av svårigheter. Barn som har någon vuxen i sin 
omgivning att identifiera sig med har också funnits vara skyddande (Garmezy & Rutter, 
1983). Mammor verkar ha en särskild påverkan på sina barn. I Werners studie om barn i svåra 
uppväxtmiljöer på ön Kauai visade det sig att mödrars goda självkänsla och utbildning hjälpte 
barnen ur svårigheter (Werner & Smith, 2003; Werner, 1995). Att ha en förälder som är 
välfungerade och frisk har visat sig ge barn ett skydd mot att utveckla psykisk störning och 
detta fann Erlenmeyer-Kimling & Cornblatt i sin studie av barn som klarat sig trots en svår 
uppväxt. De ansåg även att en god omvårdnad av någon vuxen fungerade skyddande (i 
Skerfving, 1996).  
    
Skola 
Beträffande skolan så framkommer det att den har betydelse för barns överlevnad. Gjaerum et 
al (1999) har funnit att skolkamrater och idrott fungerat skyddande. Werner (1995) har 
upptäckt att barnens goda erfarenheter i skolan verkat skyddande.  
   
Kunskap om förälderns sjukdom 
Om ett barn inte förstår vad som händer när föräldern blir sjuk så förefaller den okunskapen 
vara väldigt påfrestande för honom/henne. Sturges anser att om ett barn får kunskap om 
förälderns sjukdom och möjlighet att förstå denna så kan det avlasta barnets känsla av skuld (i 
Skerfving, 1996). Skerfving (2005a) fann i en studie av barn till psykiskt sjuka att kunde den 
andra föräldern förklara den sjuke förälderns sjukdom för barnen eller ge tröst och trygghet åt 
barnen fann man att de som fått detta stöd kunde hantera förälderns sjukdom både 
känslomässigt och praktiskt. Barnens känsla av skam minskades och förmågan att själv sätta 
gränser ökades om barnen fick kunskap om och förståelse för förälderns sjukdom. 
 
3.5 Riskfaktorer 
 
Det går inte att skräddarsy livet det går inte att handsy var söm 
ett fodral blev var människa givet att ta med genom vaka och 
 dröm. En modell reserverad från födseln kan väl ändras till form 
 och fason man bör dock inte slarva med skötseln bara ett plagg 
 är gjort per person. (Beckman, 1994, s. 13) 
 



Många forskare har upptäckt faktorer som ökar risken för barnets problem vilka kan finnas 
både i deras omgivning samt inom dem själva. I en uppföljning under 4 år (1991-1994) av 
barn i hushåll där någon vuxen vårdats för sluten vård åren 1987-1990 visas att barnen hade 
en 70 % förhöjd dödsrisk jämfört med andra barn i övriga hushåll. Barnen hade högre risker 
att under de fyra åren vårdas med psykiatrisk diagnos, att erhålla en narkotika- eller 
alkoholrelaterad diagnos samt en förhöjd risk för självmordsförsök (Socialstyrelsen, 2001).    
 
Inre egenskaper 
Egenskaper som ålder och psykiska egenskaper har funnits utgöra risker för ett barns 
utveckling. Hur ett barn är kan motverka behovet av omsorg ett barn har rätt till.  
 
Psykiska egenskaper 
Ett barns psykiska egenskaper kan påverka omgivningen och medföra att föräldrar inte ger 
barnet den omsorg han/hon behöver. Man har funnit gemensamma egenskaper hos barn som 
riskerar att fara illa. Rutter talar om att barn med ett negativt temperament, kräsenhet och låg 
regelbundenhet är mer utsatta för förälderns fientliga beteende (Richters & Weintraub, 1990). 
Andra som Dworkin et al och Silverman (i Skerfving, 2005a) upptäckte att barn till psykiskt 
störda föräldrar som var i risk att utveckla en psykisk störning hade dålig social förmåga, 
koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar och ett avvikande beteende. Vidare 
hade de svårigheter med att hantera känslor och speciella kognitiva svårigheter. 
 
Ålder och kön 
Werner har i sin studie funnit att vid yngre åldrar är pojkar mer sårbara för vanvård, 
misshandel och ekonomiska problem än flickor. Det motsatta sker under tonåren då flickor 
visar sig vara mer sårbara än pojkar (Werner & Smith, 2003).  

 
Yttre omständigheter 
Miljön kring ett barn består av flera faktorer som kan utgöra en risk för barnets fortsatta 
utveckling.  
 
Förälderns psykiska sjukdom 
Att förälderns psykiska ohälsa utgör stor risk för barnet att själv utveckla problem betvivlas 
inte i forskning. Flera har funnit att risken för att barn ska utveckla psykisk störning är stor 
om föräldrarna har en psykisk störning. Werner (1995) har upptäckt att risken ökar för barn 
till psykiskt sjuka föräldrar att själva få problem. Andra visar på att barn till psykiskt sjuka är 
en grupp som löper större risk än andra barn att få känslomässiga problem, beteende – och 
utvecklingsstörningar, somatiska och psykiska sjukdomar (Skerfving, 1996).  
 
Genetisk ärftlighet och miljö 
På vilket sätt arv och miljö spelar roll angående barn till föräldrar med psykisk ohälsa är en 
fråga som sysselsatt många. Det är svårt att säga vad som är orsaken till barnens senare 
problem men man vet att arvet enbart inte är utslagsgivande. Dworkin et al har funnit en 
genetisk påverkan på barnen till föräldrar med schizofreni (i Skerfving, 1996). Vissa affektiva 
störningar som depression och mano- depressiv sjukdom har visat sig vara ärftligt men man 
har även funnit att arvet inte enbart är avgörande för att barnen ska utveckla psykisk störning 
(Beardslee i Skerfving, 2005a). Miljön har funnits vara av stor betydelse om barn till psykiskt 
sjuka utvecklar problem. Rutter anser att barn till psykiskt sjuka löper stor risk att bli 
missanpassade om de är offer för ett aggressivt beteende från föräldern, är involverade i 
förälderns vanföreställningar, blir vanvårdade till följd av förälderns sjukdom (Richters & 
Weintraub, 1990), blir misshandlad av föräldrarna (Rutter i Skerfving, 1996) och är utsatta för 



moderlig psykisk störning (Garmezy & Rutter, 1983; Werner & Smith, 2003). Andra forskare 
betonar moderns inblandning i barnets problem och anser att moderns psykiska störning post 
partum (i anslutning till födseln) är en riskfaktor (Skerfving, 1996). Barn som lever med sina 
psykiskt sjuka föräldrar kan utveckla problem och det beror främst på sjukdomens varaktighet 
och djup anser Keller et al (i Skerfving, 2005a). Psykisk sjukdom hos någon av föräldrarna 
kan orsaka andra omständigheter kring ett barns situation som är risker för ett barns 
utveckling. Richters & Weintraub (1990) har funnit att förälderns psykiska sjukdom kan 
orsaka äktenskapliga konflikter vilket kan vara en risk för barnet att utveckla psykisk 
sjukdom.  
 
Familjesammanställning 
Det är inte svårt att föreställa sig hur skilsmässa eller förälderns död kan påverka barnet 
negativt. Men även inte fullt så drastiska omständigheter, som att barn lever ensam med en 
förälder kan utgöra risker. Cleaver et al (2003) har forskat kring hur 
familjesammanställningen ser ut för barn och funnit att det utgör en risk för barn som lever 
med en ensamstående förälder att utveckla egna problem när barnet saknar någon som tar på 
sig föräldrarollen. Omständigheter med tydligare negativa konsekvenser är långtgående 
konflikter i ett äktenskap eller skilsmässa som resulterar i moderns depression och faderns 
överdrivna beteende i att skämma bort barnet. Detta anser man vara mycket stressande för ett 
barn (Richters & Weintraub, 1990; Werner & Smith, 2003). Vidare har man funnit att barn 
som förlorat en förälder kan utveckla egna problem (Rutter, 1990; Cederblad, 2003). Vid 
fosterhemsplacering så är risken även stor att barn utvecklar egna problem. Garmezy fann att 
om barn har flyttats ett flertal gånger på olika fosterhem och institutionella placeringar så 
kunde det orsaka senare antisocialt beteende (Garmezy & Rutter, 1983).  
 
Familjens socioekonomiska status 
Vad som sker inom en familj kan få betydande konsekvenser för ett barn. Är missbruk och 
kriminalitet en del av familjens vardag så kan man fundera över vilka människor som barnet 
utan vilja måste beblanda sig med. Fattigdom är ett problem som föräldern kanske inte har 
möjlighet att påverka men vilket kan medföra negativa konsekvenser för barnet. Familjens 
låga socioekonomisk status och faderlig kriminalitet har Rutter funnit vara riskfyllda 
omständigheter för barn och vilket senare kan orsaka problem (Garmezy & Rutter, 1983). 
Werner & Smith (2003) fann i sin studie att moderns låga utbildning kunde ge upphov till 
senare problem hos barnen. Vidare har andra funnit att låg levnadsstandard vid födseln 
(Cederblad, 2003), perinatal stress och fattigdom kunde orsaka senare problem hos barnen 
(Werner, 1995). Skerfving har funnit att missbruk i familjen (Skerfving, 1996) kan påverka 
barnen negativt.  
 
Brist på relationer 
Ett barn lever och är beroende av omgivningens goda omsorg. Det finns en större risk för barn 
att utveckla egna problem om de har föräldrar som förnekar dem och där den första relationen 
till föräldrarna varit svag (Garmezy & Rutter, 1983). Ett barn som saknar en stödjande 
omgivning löper även stor risk att utveckla problem (Richters & Weintraub, 1990).  
 
 
 
 
 
 
 



3.6 Barngrupper 
 
Det som både Vera och Lisa tycker är bra med 
Källan är att få prata med andra barn som har 
liknande erfarenheter, inte bara med vuxna. Att 
känna igen sig. ´Man tror att man är ensam om  
att ha det så här jobbigt. När man förstår att det 
finns många som har det likadant, eller värre,  
känns det konstigt nog bättre”. (Waltré, 1998, s.10)  
 
Det finns hopp för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. De uppmärksammas i forskning och 
det finns resurser för dessa barn. Barngruppsverksamheter är en sådan resurs. Det finns olika 
barngruppsverksamheter för barn som far illa. Målgruppen är bland annat barn till 
missbrukande föräldrar, barn till föräldrar med psykisk ohälsa och sexuellt utnyttjade barn för 
att nämna några. Barn som far illa i hemmet är på något sätt utsatta för förälderns eller annan 
vårdnadshavares beteende. Barn som far illa får i barngruppsverksamheter lära sig mer om sin 
situation och om sig själva. De får upptäcka sina resurser och de får kunskap om förälderns 
problematik vilket leder till att de bättre kommer att kunna hantera sin situation. Barn som far 
illa är ofta isolerade på grund av förälderns problematik. Lindstein anser att isoleringen kan 
brytas för barnen då de träffar andra barn som upplevt liknande situationer. Han säger vidare 
att barnen även kan utveckla sin sociala kompetens genom att träffa andra barn med likartade 
upplevelser (Lindstein, 1997). Om barn får möta andra barn med liknande erfarenheter har de 
möjlighet att identifiera sig med varandra (Arnell & Ekbom, 2002). De får känna att de inte är 
ensamma och att det inte är något fel på dem. 
   Eftersom barngruppsverksamheter för barn till föräldrar med psykisk ohälsa bygger på 
barngruppsverksamheter för barn till missbrukare behandlas båda verksamheterna nedan.  
 
Allmänt om barngruppsverksamheter 
De första gruppverksamheterna för barn och ungdomar startade på 30-talet av Moreno. 
Målsättningarna för dessa grupper var i stort sett det samma som idag, man framhöll bland 
annat stärkandet av jaget och självkänslan samt försök till att rekonstruera barnens 
personlighet. På 80- och 90- talet började de målgruppsinriktade stödgrupperna att öka (barn 
till missbrukare, sexuellt utnyttjade barn, etc.) (Lindstein, 1997) och de liknar varandra till 
karaktär.  
 
Stödgruppernas arbetsmetod 
I stödgrupper för barn som far illa arbetar man efter gemensamma metoder men efter 
specifika mål för en speciell stödgrupp. Arbetsmetoderna är uppbyggda på inlärning genom 
teman och varje grupptillfälle har ett specifikt tema och ett inlärningsmål. Man arbetar med 
lektioner, lekar, rollspel och övningar där man målar eller formar något som har med temat att 
göra. Minnesotamodellen har haft stor betydelse för barngrupper och barn som lever i familjer 
med missbruk ingår i ett av deras viktigaste barnprogram, Children are People Too 
(Lindstein, 1997). Minnesotamodellen är också den modell som barngruppsverksamheter för 
barn till föräldrar med psykisk ohälsa använt men som de omarbetat för deras barns behov.   
Arnell (Arnell & Ekbom, 2002) säger att en stödgrupp inte är detsamma som gruppterapi men 
att den kan ge terapeutiska effekter. 
 
Åldersspann och aktiviteter 
I barn- och ungdomsstödgrupper delar man upp målgruppen i ett åldersspann och strävar efter 
att ha ett spann på två år för de yngre barnen samt tre år för de äldre. Ord, lek och aktivitet 
måste anpassas efter deltagarnas ålder, för att intressera barnen men också för att inlärningen 



ska bli så effektiv som möjligt (Lindstein, 1997). Barnen ska försöka att uttrycka sig genom 
tal och aktivitet (Charach i Lindstein, 1997).    
   
Ersta Vändpunkten 
Ersta Vändpunkten i Stockholm är en barngruppsverksamhet för barn till missbrukande 
föräldrar som startade sin barngruppsverksamhet för barn till missbrukare 1989. Det baseras 
på ett av de stora Minnesotamodell- programmen, Children are People Too. Detta program 
utarbetades 1975 på grundval av de erfarenheter man gjort i självhjälpsverksamheten Alanon 
där grundidén är att lära barn till alkoholister ta hand om sig själva, se till sin egen utveckling 
snarare än alkoholistens.  
   Huvudtankarna är att försöka vända hopplöshet till hopp, att öppet dela erfarenheter, att ge 
verksamheten struktur och regelbundenhet samt att visa på barnens gränser (Lindstein, 1997) 
    
Barnens upplevelser från Ersta Vändpunkten 
Efter en undersökning om Ersta Vändpunktens barn- och ungdomsgrupp fann Lindstein att 
Vändpunkten ger nyttiga vardagsstrategier men inte handlingsstrategier för kritiska 
situationer. Vändpunkten hade hjälpt både barn- och tonårsgruppen att förstå och handskas 
med känslor samt hade alla fått nya verktyg att handskas med verkligheten. 
   De yngre barnen hade fått insikter om att det inte var deras fel att föräldern missbrukat och 
handlingsstrategier i att vara mer social. Vidare såg de yngre barnen Vändpunkten som en 
fristad att komma till och att prata ut.  
   För tonåringarna ökade förmåga att sätta upp och vidga gränser genom att säga ifrån. Man 
hade blivit modigare och kunde skilja ut sig från förälderns missbruk. Tonåringarnas 
problemhantering förändrades och nu kunde de se problemen från andra synvinklar samt ta 
dem mindre allvarligt (Lindstein, 2001).     

 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa bär på många känslor som de behöver lära sig om. 
Vidare behöver de lära sig om sjukdomen och hur de ska hantera den.  
   Ensamhet är en vanlig omständighet bland barn till psykiskt sjuka. Situationen ger barnen 
många känslor som inte deras jämnåriga kanske har upplevt och det behöver finnas 
barngrupper där deras behov möts. Skerfving säger att barn till föräldrar med psykisk ohälsa 
behöver träffa andra barn i grupp för att få uppleva att de inte är ensamma.  
   Skuld är vanligt att barn till föräldrar med psykisk ohälsa har. Även skulden barn känner 
över sin förälders sjukdom behöver de lära att släppa för det är inte deras fel att föräldern är 
sjuk.  
   Barn till psykiskt sjuka tar ett stort ansvar för sina föräldrar och det är viktigt att barn får 
leva sitt eget liv utan det förpliktande ansvaret.  
   Skam är centralt i barn till psykiskt sjukas liv, barnens skam över föräldern men även 
förälderns skam över sin sjukdom. Jonsson menar att i grupper får de lära sig att hantera 
skammen över föräldrarna, hjälp att se sjukdomen och kontakt med sina känslor.  
   Vidare anser Jonsson att gruppverksamhet är ett sätt att göra dem synliga för omvärlden (i 
Pousette, 1996). 
  
Utvärdering av IMBUS 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa uppmärksammas mer än förut och det har gjorts flera 
studier om barnen. Östman har utvärderat ett projekt, IMBUS. Projektet startade 1998 och är 
en gruppverksamhet för barn till psykiskt sjuka i Lund. IMBUS har bedrivit verksamhet i regi 
av Individuell Människohjälp och är en förkortning av Individuell Människohjälps Barn- och 
Ungdomsstation. Utvärderingen visar att verksamheten fyller ett reellt behov hos barnen som 



inte tillgodoses från någon annan instans. IMBUS har förhindrat barnens ensamhet och 
avlastat skuld. Genom att verksamheten har fört en dialog om barnens situation har 
situationen underlättats för barnen. Vidare har verksamheten bidragit till att förbättra 
självkänslan och skapa trygghet hos barnen. Av utvärderingen fann man att barnen inte längre 
känner sig ensamma om sin situation, att de kan prata om svåra saker och om förälderns 
sjukdom samt att de förstått att det inte är deras fel att föräldern är sjuk.  Det har inte funnits 
några föräldragrupper på IMBUS men för föräldrarna har verksamheten bidragit till ett stöd i 
föräldrarollen, förbättrad dialog med barnen och en avlastning i skuld.  
   Metoden som används är Minnesotamodellens barn- och ungdomsprogram för barn till 
missbrukare. Programmet har omarbetats något för att vara anpassat för barn till psykiskt 
sjuka och genomförts på andra ställen i Sverige, t ex Källan i Stockholm.  
   Östman anser att det är mycket svårt att rekrytera barn till grupperna vilket beror på många 
företeelser: barnen och föräldrarna har inte tidigare uppmärksammats av samhället samt att 
psykiskt sjuka upplever det vara skamfyllt att vara sjuk (Östman, 2001).  
 
Källan 
Källan är en gruppverksamhet för barn från sju till arton års ålder som har psykiskt sjuka 
föräldrar. I oktober 1996 startade Källans första barngrupp. Verksamhetens form och innehåll 
bygger på Ersta Vändpunktens arbete för barn till missbrukare vilket kallas för ett pedagogiskt 
program med terapeutiska effekter. Programmet har omarbetats och i Källans program ingår 
kunskap om psykisk sjukdom. Barnen träffas på Källan cirka två timmar per gång under 16 
gånger. Varje gruppsamling fokuserar på ett tema – känslor, försvar, psykisk sjukdom, 
familjen och familjeroller, den egna personen, beroende, missbruk, familjeträffar och gränser. 
Med utgångspunkt för varje tema pratar, ritar och leker man beroende på barnens ålder. 
   Syftet är att låta barn träffa andra barn, upptäcka att de inte är ensamma och ge dem 
möjlighet att prata med andra om sina känslor. Man vill att barnen ska upptäcka sina behov 
och förmågor samt lära barnen söka stöd samt hjälp när föräldern blir sjuk. Barnen ska få 
kunskap om psykiska sjukdomar och på vilket sätt sjukdomar påverkar familjen (Waltré, 
1998).    
 
3.7 Sammanfattning 
 
Barn har rätt till ett fullständigt liv och att få sina behov tillfredsställda. Kan föräldrar inte 
tillgodose barnens behov kan åtgärder vidtas från exempelvis socialnämnden. Det finns olika 
skyddsfaktorer som skyddar barnen mot att fara illa och riskfaktorer som kan bidra till att barn 
utvecklar problem. En förälders psykiska sjukdom är en sådan riskfaktor. Psykisk ohälsa ser 
olika ut men det handlar om att under perioder av trötthet, nedstämdhet, hallucinationer 
beroende av sjukdom, saknar föräldern förmåga att se sitt barns behov. Vuxenpsykiatrin som 
kommer i kontakt med föräldrar registrerar ofta inte barnen, skola och barnomsorg anmäler 
inte vid misstanke om att barnen far illa. Barnen riskerar att fara ännu mer illa eftersom 
samhället inte uppmärksammar dem. Men det finns resurser som barngruppsverksamheter för 
dessa barn där de får lära sig vad de saknat hela livet: om sjukdomen och hur de ska hantera 
den.  
 
4. Teorier som behandlar barns betydelse av inre och yttre resurser för sin 
överlevnad 
 
Det finns många teorier om barns överlevnadsförmåga och hur barn kan klara av en svår 
tillvaro. Man kallar dem för maskrosbarn, barnen som klarar sig trots en komplicerad 



uppväxt. Barn behöver sin familj, men många barn lever i familjer utan stöd och omsorg. Hur 
det kommer sig att vissa av dessa barn klarar sig tas upp i detta kapitel.  
 
4.1 Familjeperspektivet 
 
De som barnet eller de vuxna känner sig knutna till. Det  
är de personer som man upplever ett relationsmässigt 
beroende av, en identifikation med och en särskild lojalitet  
mot. (Hafstad & Ovreeide, 2001, s. 27) 
 
För att barn ska växa upp till kompetenta vuxna spelar barndomen en stor roll och framförallt 
föräldraskapet. Föräldrar måste ge sitt barn mat, skydd men även kärlek och omsorg.   
   Enligt Skerfving (2005a) går det inte att se föräldrar och barn som separata enheter. Barn 
och föräldrar har ett band emellan sig som aldrig upplöses och som ingen har möjlighet att 
bestämma över. Barn behöver vara egna individer och ha en uppväxt utan alltför svåra 
påfrestningar för att kunna växa upp till välfungerande vuxna. 
Skerfving (2005b) anser att barn och föräldraskapet kanske är vårt allra viktigaste livsprojekt 
samt att stöd till familjen kan ge positiva effekter inte bara för föräldrarna utan även för 
barnen. Vidare talar hon för att ett preventivt perspektiv behövs i vuxenpsykiatri, socialtjänst, 
barn- och ungdomspsykiatri som måste omfatta hela familjen. 
Cederblad refererar longitudinell forskning av ungdomars utveckling, som visar att det är 
uppenbart att behandlare aldrig kan bortse från familjens roll då man möter ett lidande barn 
(Cederblad, 2003). 

 
4.2 Resilience – eller motståndskraft        

 
Det är den drömmen jag bär på Att någonting underbart skall ske 
Att det måste ske – Att tiden skall öppna sig Att dörrar skall öppna sig 
Att berget skall öppna sig Att källor ska bryta fram – Att drömmen skall 
öppna sig, Att jag en morgon skall glida in På en våg som jag inte visste  
fanns. (Hauge i Gjaerum et al, 1999, s. 56-57) 
 
Svårigheter stöter alla på i livet, de är en del av vårt liv. Men vad är det som gör att vi har 
kraft att stå emot dem? Många tar upp motståndskraft mot svårigheter och benämner den 
resilience. 
 
Motståndskraft 
Resilience kan både vara inre resurser hos ett barn och yttre faktorer som fungerar stödjande. 
Dessa resurser kan göra att barn hanterar sina svårigheter på ett bättre sätt. Men det beror 
mycket på hur svår situationen är om barnet klarar av den.  
 
Positiva faktorer 
När man undersökt barn som upplevt svåra uppväxtförhållanden har man funnit vad som är 
kännetecknande för det man kallar resilience. Enligt Garmezy finns det barn som trots svåra 
upplevelser inte uppvisar några problem. Han kallar dem barn med resilience för att de har en 
positiv personlighet, stödjande hemma miljö och en yttre stödjande omgivning. Dessa faktorer 
förstärker ett barns coping resurser (se nedan), vilket är det sätt att hantera sin situation. Barn 
som går under eller får problem saknar de här faktorerna i sina liv. Man vet att de resilience 
starka barnen har upplevt extremt stressiga händelser men vet inte med säkerhet vilken av de 
ovan nämnda faktorerna som spelat en särskilt stor roll (Richters & Weintraub, 1990).  
 



 
Inre resurser 
Barn har egna förmågor som det kan ta hjälp utav i svåra situationer. Enligt Block och Block 
är en person med resilience, någon som har mycket resurser, finner lösningar under 
svårigheter, har förmåga att handla under stress, har möjlighet att stå emot vanföreställningar 
och som kan anpassa sig beroende på omgivningens krav (i Radke-Yarrow & Sherman, 
1990).  Andra som Rutter anser att resilience är det positiva i människors reaktion på stress 
och att resilience handlar om individuella variationer i reaktioner på risk faktorer (där effekten 
är fastställd som uppenbart negativ för barnens utveckling). Det är inte så att barn som har 
klarat sig bättre har blivit mindre utsatta av riskfaktorer än de barn som klarat sig sämre 
(Rutter, 1990). Det handlar inte bara om individens egna resurser om hon klarar av situationen 
utan även på hur svårigheten ser ut. Individens förmåga att klara av påfrestningar varierar med 
olika faktorer som påfrestningarnas grad, art och tidpunkt (Gjaerum et al, 1999).   
 
4.3 Coping 
 
och då tittade jag på mina lysande stjärnor…(Arnell & Ekbom, 1999, s. 23) 
 
Vi hanterar svårigheter på olika sätt beroende på hur vi är som människor.  
 
Barnets strategier 
Coping-forskningen skiljer sig från resilience-forskningen i det att den fokuserar på barnets 
strategier för hanterandet av stressituationer och bortser från skyddande faktorer (Fields & 
Prinz i Skerfving, 2005a). 
   Coping innebär hur man hanterar svåra situationer och upplevelser. Garmezy uttrycker att 
coping innebär hur effektivt en person svarar på stress (Garmezy, 1990). Rutter talar också 
om stressiga händelser och menar att coping är hur en person ”cope with” eller svarar på 
stressiga händelser. Han anser vidare att en händelse inte har en tydlig, fast verkan utan 
händelser består av flera delar som förändras individuellt och därför kallar Rutter coping för 
en process. En händelse kan få vilka effekter som helst beroende på individen som utsätts för 
stressiga händelser. Coping är hur man hanterar problem och Rutter menar att det handlar om 
hur effektivt man styr, tolererar, minimerar och reducerar omgivningens men även sitt inres 
krav. Hur man hanterar kraven beror på individuella skillnader som ålder, kön, genetiska 
faktorer, temperament, intelligens och andra problemlösande funktioner (Garmezy & Rutter, 
1983).  
 
4.4 Skyddsprocesser  

 
Ett vuxet barn till en förälder med psykisk ohälsa säger: 

 
För att jag tycker att jag fick den struktur i skolan som jag 
inte hade hemma och det tror jag har betytt väldigt mycket 
i långa loppet också, att det ändå har bidragit till att jag har 
förstått hur dåligt jag än har mått: man behöver inte bara leva  
som mina föräldrar, det finns andra sätt också. (Granath, 1997, s. 26) 
 
När forskare undersökt barns förhållanden så har de funnit skyddsfaktorer och riskfaktorer 
både i barnens yttre miljö men även inom barnen själva. Rutter menar att man istället för 
generella faktorer ska fokusera på mekanismer och processer.  
 
 



Processtänkande 
Rutters processtänkande kommer från synen på att händelser består av flera delar som 
förändras individuellt. Han talar om sårbara och skyddande processer och menar att vi är 
sårbara för vissa händelser men att andra händelser kan verka skyddande. På vilket sätt 
händelser påverkar oss beror på hur vi är som människor. 
 
Sårbara och skyddande processer 
Rutter talar om sårbara (vulnerability) processer och skyddande (protection) processer istället 
för riskfaktorer och skyddande faktorer (Rutter, 1990). Sårbarhet talar även Werner om och 
menar att den är individers mottaglighet för påfrestningar (Werner & Smith, 2003). 
Skillnaden mellan faktorer och processer är att den förra visar på att en händelse får likadan 
konsekvens för alla medan den senare visar att en händelse får olika konsekvenser för alla. 
Skilsmässa är ett exempel på att händelser får olika konsekvenser för alla. En del kan tycka 
det är skönt med skilsmässa medan andra kan få en kris. Så ser vi att människor kan vara 
sårbara för vissa händelser medan andra situationer kan verka skyddande på oss.  
 
Fyra skyddande processer 
Werner (1995: 3; s.202) refererar till Rutter som säger att vi måste koncentrera oss på de 
skyddande processerna om vi ska hjälpa barn som lever under svåra förhållanden. De 
skyddande processerna är: 
 

1. De som reducerar påverkan av olika risker 
2. De som minskar risken för negativa kedjemönster 
3. De som främjar självförtroendet 
4. De som öppnar upp för nya möjligheter 

 
4.5 Maskrosbarn 

 
Ur kaos skapas nya mönster. Med insikt, 
varsamhet och mod odlas nu blommor på 
den mark som svek och sorgens kraft ger  
växande mot mjuka stöd till egen form 
i samklang med en helhet. (Beckman, 1994, s. 75) 
 
I Sverige kallar man barn som klarat sig trots en svår barndom för maskrosbarn för att de har 
en förmåga att växa och blomma under de svåraste betingelser (Lönnroth i Skerving, 2005a). 
Dessa barn har bättre förutsättningar än andra att klara av påfrestningar och de har förmåga att 
återhämta sig (Skerfving, 1996). 
 
Studie på ön Kauai 
I en studie som Werner (Werner, 1995; Werner och Smith, 2003) gjort utav barnen på den 
Hawaiiska ön Kauai använde forskarna begreppet maskrosbarn om de barn som har förmågan 
att klara sig trots svår bakgrund.  
 
Skyddsfaktorer 
I sin studie fann Werner vissa skyddsfaktorer som hjälpte högriskbarnen på ön Kauai, dvs. de 
som levt under perinatal stress, en hemmamiljö präglad av föräldrarnas ständiga bråk, 
alkoholism och psykiska sjukdom att klara sig trots allt. Högriskbarnen bestod av en tiondel 
av de 698 barnen som undersöktes och en tredjedel av dessa barn växte upp till kompetenta 
vuxna. Skyddsfaktorerna var maskrosbarnens positiva personliga läggning som väckte 
positiva reaktioner hos vårdgivarna, de var aktiva, tillgivna och keliga. Barnen hade en stark 



självkänsla och en känsla av att själva styra sitt öde (en intern ”locus of control”). De var ofta 
första barnet och slapp tävla om föräldrarnas uppmärksamhet. Maskrosbarnen 
kommunicerade bättre och var mer rörliga än de barn som fick inlärningssvårigheter. De hade 
intressen som kunde ge dem tröst vid motgångar, en förmåga att använda sina anlag till 
exempelvis studier och en tilltro till att de kunde övervinna dåliga odds. Dessa barns 
föräldrars attityd speglade omsorg vilket gav dem en positiv självkänsla. Det fanns även i 
omgivning andra vuxna som stöttade maskrosbarnen som far- och morföräldrar, syskon, 
grannar och alla barnen hade åtminstone en vuxen som accepterade dem villkorslöst. Familjen 
präglades av struktur och regler. Maskrosbarnen hade möjlighet till förändring från t ex skola 
till arbete vilket möjliggjordes av vuxenstudier, ett religiöst engagemang och ideellt arbete. 
De sökte sig även till sådant eller sådana som stöttade deras aktiva läggning så att de kunde få 
något ut av den.  
 
Fem huvudgrupper 
Werner (1995, s. 201) betonar fem huvudgrupper av skyddsfaktorer som hjälpte 
maskrosbarnen: 
 

• En personlig läggning hos barnen som väckte positiva reaktioner hos vårdgivare 
• En förmåga och vilja hos barnen att använda de anlag de hade 
• Föräldrarnas attityd speglade tanke och omsorg 
• Andra stödjande vuxna fanns tillgängliga som gav barnen positiv uppmärksamhet 
• Barnet hade möjligheter till förändring vid viktiga övergångar i livet 

 
4.6 KASAM 
 
Från det jag vet och visste drar jag mig bakåt 
från det jag minns jag söker en bättre plats där 
jag ser bättre. (von Schoultz i Gjaerum et al, 1999, s. 75)     
 
En förklaringsmodell som kan bidra till förståelse för hur barn klarar sig i olika situationer är  
Antonovsky teori KASAM som betyder känsla av sammanhang (Skerfving, 2005a). De tre 
centrala begreppen i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 
2005). Cederblad menar att en person som förstår det sammanhang hon är i, som kan påverka 
eller hantera sin situation och som kan finna en mening i det som sker har bättre 
förutsättningar att bli frisk (i Skerfving, 1996). 
 
Motståndsresurser 
Antonovsky talar om att människan står på ett kontinuum mellan sjukt och friskt och för att 
hantera svårigheter på bästa sätt måste vi fokusera på faktorer som bidrar till hälsa. Det 
handlar om att förstå, hantera och finna mening i det som sker för att kunna stå emot 
svårigheter. 
 
Hälsobefrämjande och sjukdomsframkallande processer 
Antonovsky talar som Rutter om processer men Antonovsky utgår från begreppen salutogenes 
och patogenes där den förra är en hälsobefrämjande process och den andra en 
sjukdomsframkallande process (Skerfving, 2005a). Enligt Antonovsky strävar ett 
patogenetiskt synsätt efter att begränsa eller motverka faktorer i livet som orsakar sjukdom 
medan ett salutogenetiskt fokuserar på faktorer som bidrar till hälsa (coping faktorer) och 
försöker anpassa sig till sjukdomsframkallande faktorer. Vidare säger han angående 
salutogenes att ett starkt KASAM hos människan är avgörande för en framgångsrik hantering 



av livets svåra händelser och därmed för hälsans bevarande. Personer med ett starkt KASAM 
väljer den coping strategi som är mest lämpad för att handskas med i den situationen han/hon 
ställs inför. På en skala sjuk till frisk har en person som är nära ytterligheten frisk ett starkt 
KASAM (Antonovsky, 2005). Antonovsky (i Gjaerum et al, 1999) tar avstånd från 
indelningen i sjukt eller friskt och vill se allt på ett kontinuum mellan sjukt och friskt. Alla 
människor har motståndsresurser vilka främjar en upplevelse av ett inre sammanhang.  
 
Komponenterna i KASAM 
För att kunna hantera svårigheter måste man ha ett starkt KASAM som är en förmåga att 
förstå, hantera samt finna mening i det som sker. 
 
Begriplighet 
Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt begripliga snarare än kaotiska, oväntade och oförklarliga. Den person med 
hög begriplighet förväntar sig att händelser som kommer att ske i framtiden går att förklara 
och strävar efter ordning. De med låg begriplighet känner sig otursförföljda och anser att 
dåliga saker fortsätter ske livet ut (Antonovsky, 2005).  
 
Hanterbarhet 
Hanterbarhet är känslan av att det finns resurser till ens förfogande som man kan ta hjälp utav 
om man utsätts för svåra saker i livet. Resurserna kan vara under ens egen kontroll eller annat 
i ens närhet som make, maka, förälder, Gud, läkare - vilka man känner att man kan räkna med 
och lita på. Har man en hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för 
omständigheter för man vet att olyckliga saker sker i livet och att man kommer att kunna reda 
sig (Antonovsky, 2005).  
 
Meningsfullhet 
Meningsfullhet är vikten av att vara delaktig i de processer som skapar ens dagliga 
erfarenheter och med en känsla av att livet har en känslomässig innebörd. De med stark 
meningsfullhet tycker sig ha områden i livet som är viktiga för dem, som de är mycket 
engagerade i och vilka har betydelse. Problem investerar de energi i och de välkomnar 
utmaningar. Dör en människa blir inte den med hög meningsfullhet glad men försöker att söka 
en mening i denna händelse och göra sitt bästa för att komma igenom den. De med lägre 
meningsfullhet känner att det inte finns mycket saker som betyder något för dem i livet. 
Antonovsky anser att den meningsfulla komponenten är den viktigaste (Antonovsky, 2005).  
 
Sambanden mellan komponenterna 
Sambanden mellan dessa tre komponenter är att om man kan förutsäga vad som kan komma 
att hända blir livet mer begripligt, vilket lägger grunden för att kunna hantera det som sker 
och känner man att man har ett ansvar för sitt handlande så blir livet mer meningsfullt. Är en 
person i ens närvaro döende så vet man att den personen kan dö, vilket gör att man kan 
hantera det bättre när det sker och förstår det för att sedan se sitt ansvar i att gå igenom 
sorgeprocessen samt leva vidare. Det handlar inte om att inte sörja för det kanske man gör 
hela livet, utan det handlar om att inte låta känslorna dominera hela ens framtida liv och 
fortsätta vara förblindande (Antonovsky, 2005).  
 
4.7 Sammanfattning 
 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa behöver få lära sig om sjukdomen och hur de ska 
hantera sin tillvaro då den psykiska sjukdomen ofta ter sig obegriplig för barnen. Om barnet 



har en stödjande omgivning klarar det sig bättre men barnet måste även ha en positiv 
personlighet som kan hantera stress för att kunna klara sig. Man talar idag om maskrosbarn 
som vuxit upp genom asfalten. Dessa barn har en positiv läggning, intressen, en tro på sig 
själv och en stödjande omgivning som gör att de kan hantera sin svåra situation. Ska vi arbeta 
med barn som far illa måste vi reducera risken för problem och ge dem verktyg så att de kan 
skapa sig ett meningsfullt liv.  
 
5. Resultat av intervjuer    
 
föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i 
ett barns liv 
föräldrar vill sina barns bästa 
barn är lojala med sina föräldrar 
kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och   
nytt hopp (Fontänens informationsblad, 2006) 
 
I resultatet har olika teman valts ut både från empiri och teori/tidigare forskning. Teman från 
empirin har valts ut för att inte teorin ska styra resultatet och för att resultatet även ska utgå 
från verksamhetens syn.  
 
5.1 Allmän information 
 
Barngruppsverksamheten Fontänen startade i Sundsvall 1999 och är till för barn till föräldrar 
som har eller har haft psykisk ohälsa. Fontänen arbetar i förebyggande syfte för att barnen 
själva inte ska få en sjukdom. Verksamheten startade som ett projekt i samarbete med 
kommunen och landstinget. Gruppledarna har varit desamma sedan starten och de ska vara 
två stycken, en från kommunen och en från landstinget. Nu består ledarskapet av en person 
från landstinget. Verksamheten har inte haft någon barngrupp det senaste året på grund av 
”barnbrist”.    
   Den ålder som verksamheten vänder sig till är mellan 8-12 år på grund av att denna grupp 
verkar vara ganska nära varandra. Förskolebarn är inte mogna för manualen för 8-12- 
åringarna och det finns ingen manual för dessa barn. För tonåringar i åldern 13-16 finns en 
manual men Fontänen fick inte ihop någon grupp.  
   Båda gruppledarna har utbildat sig på Källan.  
 
Teoretiska riktlinjer 
De arbetsmetoder som Fontänen följer kommer från barngruppsverksamheten Källan. 
Teorierna som Verksamheten Fontänen stöder sig på finns i faktalitteratur om barn som far 
illa, framförallt om barn till föräldrar med psykisk ohälsa, men även barnböcker och 
bilderböcker. Ska man prata om ett visst tema plockar man ur böckerna det som passar. 
Böckerna är ett sammandrag av det man ska läsa om man ska arbeta med barn eller sätta sig 
in i området Fontänen. 
 
Viktigaste regler och principer 
De viktigaste reglerna är att man ska komma, ska starta och sluta en viss tid, behöver inte 
prata och få utrymme för att prata om det svåra med rätta ord. Andra viktiga principer är att 
man inte är ensam, andra barn har det som dem, man ser inte på utsidan hur man har det och 
att ingenting är hopplöst. 
 
 
 



Grupptillfällen         
Det arbete som utförs av ledarna är ett frivilligt arbete som sker på eftermiddagen. 
Verksamheten har femton grupptillfällen per år med ett grupptillfälle i veckan. Varje tillfälle 
är 1,5 timmar lång men sträcker sig till runt tre timmar om man räknar med allt det arbete 
omkring.  
 
Träffen 
På gruppträffarna samlas man och barnen är cirka fem stycken. Träffen ska vara strukturerad 
och eftermiddagens aktiviteter skrivs upp på ett papper. Aktiviteter som övningar och 
lektioner har dagens tema i fokus. Aktiviteterna avbryts med lekar eller fika. Vid fikat pratar 
man om något helt annat. Man slutar alltid dagen med att säga något om hur veckan har varit. 
Punkterna är till för att man ska hinna med dagen och syftet med strukturen är för att barnen 
lever i en ostrukturerad värld. Angående struktur säger en ledare: 
 

Det är inte bara mammor som kan ha en psykisk ohälsa utan säkert lika många pappor. En del av dessa 
har säkert ordning hemma men under vissa sjukdomsperioder så kan det vara sämre med det för att 
krafter och orken inte alltid räcker till… Har barnen en struktur är det viktigt att de lär sig den, får in det 
i huvudet. Träna upp struktur. (Intervju, 2006-04-25) 

 
Teman 
Verksamhetens teman är känslor, försvar, psykisk ohälsa, alkohol och beroende, familjen, den 
egna personen och en familjeträff. Sedan börjar man om och bygger ut teman. Man börjar då 
med känslor, försvar, psykisk ohälsa, risker och val, gränser och kränkningar, 
kommunikation, den egna personen, hur man ser på sig själv och så avslutar med en 
familjeträff. På frågan varför de använder just dessa teman svarar gruppledarna: 
 

Fontänens teman är ett urval av vad barn upplever och vad de behöver veta mer om. (Intervju, 2005-04-
25) 
 

Vidare svarar de:  
 

Man har plockat ut det ur ett visst tänkande på Ersta. De repeterar teman för att de ska se det ur en 
annan vinkel. Kan ta hem och öva. Finns en tanke med alla teman, alla lekar är kopplade till det. 
(Intervju, 2005-05-05) 

 
Samarbete 
Fontänens samarbete sker mest med socialtjänsten, barnpsykiatrin och vuxenpsykiatrin. 
Samarbetet med socialtjänsten sker med samordnaren för barngruppsverksamheter och det är 
den som rekryterar barn från socialtjänsten till Fontänen. Samarbetet med vuxenpsykiatrin 
sker med en person som är med i träffarna runt om och är den som ordnar barn till grupperna 
från vuxenpsykiatrin. Eftersom ledaren från landstinget arbetar inom barnpsykiatrin rekryteras 
barn även därifrån. Det rekryteras fler barn från socialtjänsten och en mindre andel från 
vuxenpsykiatrin. På frågan varför vuxenpsykiatrin inte rekryterar fler barn och om det har att 
göra med att psykisk sjukdom ses som skamligt svarar en ledare:  
 

När man kommer akut sjuk till vuxenpsyk så är man oftast ensam och inte alltid med sin familj och då 
frågas det inte alltid om man har en eller flera barn. Att det är fortfarande belagt med skam att säga att 
man har en psykisk ohälsa gäller inte för alla, men för en del både inom vuxenpsyk och socialtjänsten. 
(Intervju, 2006-04-25) 

   



Anmälningsskyldighet 
Verksamheten har en anmälningsskyldighet som alla instanser som har kontakt med barn. 
Verksamheten har aldrig behövt anmäla till socialtjänsten för de har inte ansett att något barn 
farit illa i den bemärkelsen.  
 
Uppföljning 
Verksamheten följer inte upp barnen efter att gruppträffarna har avslutats. En ledare tycker 
det vore intressant men det finns ingen tid avsatt för det. Under tiden som barnen går i 
gruppen så finns två familjeträffar då man kan fråga föräldrar och barn hur de tycker träffarna 
fungerat samt sker en uppföljning av barnen under perioden för gruppverksamheten men det 
skrivs inget.   
 
5.2 Känslor 
 
Barnen på Fontänen får lära sig att identifiera och sätta namn på olika känslor samt att känslor 
inte är fel utan att det är vad vi gör med våra känslor som får ohälsosamma eller hälsosamma 
följder. Det finns en lek med en papptallrik då man ritar en glad eller sorgset ansikte på 
tallriken och man sätter den framför ansiktet. Ritar man en glad mask kanske man ändå är 
ledsen inuti. Barnen förstår att man känner sig ledsen men att man inte vågar visa det hemma. 
    
Hantering av känslor 
Barnen får lära hur de ska hantera sina känslor och att de ska förklara för andra vad de känner 
för att det inte syns utanpå. Hantering av känslor förekommer inom alla teman. De ska våga 
släppa fram sina känslor och får lära sig det genom leken och olika aktiviteter, som att rita. 
Det handlar om att försöka leva i den värld de lever i och en ledare menar att barnen ska ha: 
 

Styrka i att stå i den situation de är i och vad de kan göra. Försöka leva i den verklighet jag är i. 
(Intervju, 2006-05-05) 

 
Stress 
Barnen blir ofta stressade då föräldrarna mår dåligt. De får träna att vara öppna med sina 
känslor. Barnen ska lämna över ansvaret på föräldrarna vilket minskar stressen. Reglerna i 
gruppen, att vänta på sin tur exempelvis, kan leda till att de lär sig hantera stress. 
 
Ensamhet 
Barnen träffar andra barn med liknande erfarenheter och det är ett viktigt syfte med 
verksamheten. På frågan varför svarar gruppledaren:  
 

Framförallt för att de inte ska tro att man är ensam, och detta har man upptäckt vara fallet. När man är 
8, 9, 10 år tror man att det bara är jag som har en knepig mamma. Här får man höra att andra har det 
likadant. Man ger till varandra, lyssnar på andra, tar till sig, tänker. (Intervju, 2006-04-25) 

 
Ansvar 
Barnen tar ett stort ansvar hemma då föräldern inte orkar, det är bra med ett ansvar men det 
finns en gräns. De ägnar mindre tid åt sig själv, att träna exempelvis. Detta är dock generellt. 
 
Dessa barn kan leva genom någon annan. De får (på Fontänen, red.anm) lära sig vad de tycker, tänker och att 
framhäva det. Det handlar inte om vad andra tycker och tänker. Lära sig vad som är ens gränser och att ens 
gränser inte behöver vara där andras gränser är. Man har rätt att tycka och tänka. (Intervju, 2005-05-05) 
 
I syftet står att lek, fika och ha roligt är viktigt för barn som ska kunna leka, prata samt bryta 
av med en lek. Leken har ett samband med temat och måste finnas där för barn kan inte prata 



om svåra saker som vuxna. Fika är alltid roligt och det ska vara en höjdpunkt att vara på 
Fontänen. Svar från ledaren varför lek är så bra: 
 

Barnen har mycket ansvar, svårt med fantasi och att leka. Måste lära sig att det är ok att leka. (Intervju, 
2005-05-05) 

 
Skuld 
I syftet står att förståelse av att det inte är någons fel när någon i familjen blir sjuk är viktig 
för barnen. Många barn känner skuld för att föräldern är sjuk, som barn tror man att det är en 
själv som åstadkommit det. Verksamheten lär barnen att deras agerande har ingenting att göra 
med sjukdomen och att inte försöka lägga på sig ansvaret för föräldern. 
 
5.3 Barnets inre resurser 
 
I temat om den egna personen talar man om barnet. Det handlar om att ge barnen möjlighet att 
upptäcka och bli medveten om sig själv som person, uppskatta sig själva som värdefull person 
samt ta till sig mer positiv identitetsuppfattning. Detta är ett återkommande tema. De får lära 
sig att de kan mycket men att de kanske inte vågar berätta för andra och verksamheten stärker 
dem att berätta även i andra sammanhang. Barnen har rätt att tala om sina behov och genom 
att prata upptäcker de sina förmågor. Om hur barnen ska agera säger en ledare: 
 

Visa vad de kan. Tro på det dem gör. Förklara för andra. Detta är ett sätt att lära sig möta motgångar 
senare. Att tala om vad jag vill. De ska inte ta ansvar för andra, försöka få bort det. (Intervju, 2006-05-
05) 

 
I syftet ingår att barnets möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor är viktiga. 
Många av barnen på Fontänen har mycket i sig, som de inte vågar ge utav. De har inte fått den 
tryggheten hemifrån att exempelvis stå och prata framför tavlan i klassrummet. De är rädda att 
visa upp sig. I barngruppen får alla sin egen tid att ge av sig själva och alla lyssnar. I en klass 
är det svårare, eftersom de som inte är bra på att synas får sämre betyg. Många av barn till 
föräldrar med psykisk ohälsa är inte stillsamma men de flesta av barnen en gruppledare träffat 
har varit artiga, stillsamma och ansvarskännande.  
 
5.4 Problemhantering 
 
Fontänen lär barnen att hantera det som finns inom dem och att överföra det till familjen. 
De får en tanke i huvudet efter det man pratat om på träffen vilket de kan använda när det 
uppstår problem och omsätter temat i en konkret situation. Har man pratat om känslor 
förstår man varför man har haft ont i magen och mått dåligt, man förstår sina problem. 
Kunskapen gör att man kan hantera problemen bättre. Hur de lär barnen lösa problem 
svarar ledaren: 
 

De får lära sig att det finns en möjlighet att be om hjälp, att inte ta på sig ansvaret för att lösa problem, 
de kan söka hjälp hos lika gamla eller vuxna. De är inte ensamma och det är inte farligt att be om hjälp. 
(Intervju, 2005-05-05) 

 
De får också lära sig att säga nej, sätta gränser och gruppledarna brukar fråga efteråt hur 
det gick. 
 
Hantering av förälderns beteende 
I syftet står att kunskap om psykisk ohälsa, vanliga symptom, behandling och mediciner är 
viktig för barnen. Psykisk sjukdom tas upp i ett tema och man pratar om vilka sjukdomar som 



kan drabba en förälder samt vad de innebär. De pratar mest om depressioner för att det är 
vanligast. Barnen förstår då att om föräldern gör konstiga saker beror det på sjukdomen och 
inte på dem själva. Angående kunskapen om situationen hemma svarar en ledare: 
 

Det är en vardag som de ser och det kan hjälpa att förklara. Det finns mediciner hemma och försöka 
förklara deras vardag, vad den handlar om. De ska inte ta ansvar för föräldrarna eller medicinerna. 
(Intervju, 2006-05-05) 

 
5.5 Svårigheter i livet 
 
Kunskapen från grupperna kan de använda för att bli tryggare och starkare. Allt de får lära sig 
där kommer de kanske att möta i livet som alkoholmissbruk, droger och de får lära sig vad det 
medför. Vidare lär de sig om sina egna gränser.  
   Psykisk sjukdom får de veta att det är långt från alla som ärver. Barnen behöver lära sig att 
sjukdomen påverkar omgivningen, barnets skolgång och andra. Då kan de bättre förstå varför 
andra reagerar som de gör då de får veta om förälderns sjukdom. De kommer att förstå varför 
andra blir rädda och inte reagera lika mycket på deras rädsla. 
   Det finns även en lek där de får svara på vad olika situationer väcker för känslor inom dem.  
 
5.6 Relationer 
 
Ett tema är familjen och syftet är att familjen är värdefull. Vidare består syftet av att 
upptäcka det positiva i ens familj, att alla familjer har både positiva och negativa sidor 
samt att alla familjer har sina problem. Man ska hjälpa barnet att reflektera över sin 
verklighet. De får lära sig att man inte kan tycka om alla och att de står närmast någon i 
familjen. I den egna personen temat finns kamrater och då handlar det om att man är 
värdefull. Hur de blir bättre på att vara med kamrater svarar ledaren: 
 

Barnen kanske inte kan våga räcka upp handen. Fontänen försöker locka fram det att våga mera visa det 
de har inom sig. De lär barnen att de kan jättemycket men att de har ett hinder på vägen. I och med att de 
stärker deras identitet blir de bättre på att vara med kamrater. (Intervju, 2006-04-25) 

 
De får lära sig att ställa sig upp, bli synlig och om relationer med andra vuxna på 
verksamheten.  
 
5.7 Barnets nätverk och situation 
 
Barnens familj 
Av socialtjänsten och de som anmäler barnet till grupperna får de information om i vilken 
familj barnet lever. De behöver inte veta så mycket om barnets övriga nätverk. De behöver 
veta var barnen bor och om de bor hos en förälder behöver de veta var den andra föräldern bor 
för att kunna kontakta dem. På svar om nätverket säger en ledare: 
 

Vi ser här och nu och inte så mycket bakåt. Vi kollar om någon annan finns. (Intervju, 2006-05-05) 
 
Påverkan av barnets nätverk 
Kan Fontänen påverka barnets nätverk och i så fall hur? 
 
Information 
Verksamheten kan påverka barnets omgivning genom information. De har en hemsida på 
kommunens och landstingets hemsida, de har haft reklamfilmer i varuhusens TV-monitorer 



samt kan de informera genom broschyrer. Muntliga upplysningar exempelvis mellan föräldrar 
är även ett sätt att informera.  
 
Föräldragrupper 
Det finns inga föräldragrupper, de planerade att ha det men inga föräldrar kom och det 
berodde även på dem som höll i föräldragruppen. En ledare tycker det är en bra tanke och 
säger att det borde finnas föräldragrupper samtidigt som barngrupper. Han säger: 
  

Det är viktigt att ger man barnen något, ska föräldrar också få något. (Intervju, 2006-04-25) 
 
Många av föräldrarna har kontakt inom vuxenpsykiatrin eller socialtjänsten och kan där prata 
enskilt om de problem man har som förälder. Men en föräldrautbildning i grupp är 
annorlunda: 
 

I grupp kan man hjälpa varandra och man är inte ensam. Fanns det föräldragrupper skulle detta vara 
viktigt att ta upp med föräldrarna om att inte låta barnen ta för mycket ansvar. Föräldrar gör nog detta 
omedvetet, är man deprimerad så ligger man väl ofta och då är det lätt att fråga barnen att göra saker. 
Men när man är barn ska man få vara barn och uppleva positiva saker (Intervju, 2006-04-25) 
 

Genom barnet 
Ett annat sätt att påverka barnets nätverk är via barnet själv. En ledare säger:  
 

Får barn kunskaper, får de en förklaring. De kan inte förändra föräldern, men de får hjälp med vart de 
kan gå vidare. (Intervju, 2006-05-05) 

 
5.8 Att vara ”någon” 
 
Vad är då verksamhetens uppgift? Barn till föräldrar med psykisk ohälsa har visat sig klara sig 
bättre om de haft någon i sin omgivning som givit dem stöd och uppmärksamhet 
 
Trygghet 
Det är alltid någon gruppledare på träffarna och ska de exempelvis på semester berättar de om 
detta långt i förväg för barnen. Trygghet är när gruppledarna välkomnar barnen, möter dem i 
dörren, att det är samma lokaler och samma sittplatser. När gruppledarna berättar saker och 
får barnen att känna att det är okej att vara som man är kan det ge trygghet. 
 
Relation 
Gruppledarna försöker skapa en relation till barnen då de åker hem till barn och föräldrar 
innan grupperna för att ge information. Annat relationsknytande är att berätta om sig själv till 
barnen, låta dem fråga och finnas tillgänglig. 
 
Identifikation 
Gruppledarna försöker vara så vuxna de kan och vara som de är - för naturlighet är viktigt. De 
får inte förställa sig. Gruppledarna berättar om sig själva och sin familj samt ingår i alla 
aktiviteter med barnen. De talar om att de har träffat en del psykiskt sjuka och att även vuxna 
har rädslor.   
 
Stöttande           
Stöttning är allt i gruppen. Gruppledarna stöttar exempelvis att barnen ska bli bättre 
fungerande och att tänka på sig själva. De stöttar barnen att de är lika viktiga som alla andra 
och inte ska leva genom någon annan: 
 



De är en individ med rätt att vara det, med rätt och fel, lika viktiga. De ska inte leva genom någon annan. 
(Intervju, 2006-05-05) 

 
5.9 Förälderns syn på verksamheten 
 
Bakgrund 
När mamman blev sjuk förstod inte sonen varför hon sov hela tiden och föräldrarna försökte 
förklara så gott de kunde för att sonen inte skulle tro det var hans fel.  
   Mamman ville att sonen skulle börja i barngrupp för att lära sig om varför människor mår 
dåligt och att det är fler som har det jobbigt.  
   I början av barngruppen trodde sonen att det var ett annat dagis han skulle till och ville inte 
vara annorlunda än de andra barnen som inte skulle gå. Men när han började på Fontänen 
tyckte han det var jättekul.  
   Fastän mamman hade en psykisk ohälsa var det hon som skjutsade och hämtade pojken till 
och från Fontänen. 
 
Mammans uppfattning av Fontänen 
Om hur mamman uppfattade verksamheten säger hon: 
 

Det som varit bra är att barn får lära sig om att förstå detta med känslor, att man kan vara arg/ledsen. 
Samt träffa andra barn i liknande situation. (Intervju, 2006-05-08) 

 
Mamman ser positivt på verksamheten och säger att barnen får lära sig viktiga kunskaper där. 
Hon anser att hanterandet av känslor är en mognadsprocess vilket sonen har fått lära sig från 
skolan, mamman och Fontänen. Sonen ser inte sjukdomen som något märkvärdigt och enligt 
mamman så har han inte förändrats särskilt efter verksamheten men har förbättrat sitt 
hanterande av känslor och av den psykiska sjukdomen. Mamman säger: 
 

Han gör ingen större affär av det, alla kan vi må dåligt ibland. Han tar det lättare nu, inte lika allvarligt 
med sjukdomen. Han blir inte lika förtvivlad. (Intervju, 2006-05-08) 

 
Föräldraskapet 
Hon har inte fått något stöd i sitt föräldraskap från Fontänen men hon har mått bättre om de 
sagt något positivt om sonen. Angående en föräldragrupp är hon osäker men tycker det skulle 
vara bra att träffa andra och byta tankar.  
 
Mammans önskan 
Mamman tycker det vore bra om tonåringar också fick gå på Fontänen och hon vill att 
verksamheten skulle pågå en längre tid med fler träffar. 
 
5.10 Sammanfattning 
 
Två intervjuer har skett med två barngrupps ledare för barngruppsverksamheten Fontänen för 
barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Verksamheten har femton träffar per år med en träff i 
veckan. Träffarna tar upp olika teman som har med barnens situation att göra. Barnen får 
träffa andra barn i liknande situationer och få kunskaper som de kan använda sig av i 
praktiken för att hantera sin situation. Fontänen har svårt att rekrytera barn till grupperna och 
det senaste året har det inte funnits någon barngrupp på grund av barnbrist.  
   En intervju har förts med en förälder som ansett att verksamheten hjälpt barnet att bättre 
kunna hantera den psykiska sjukdomen och sina känslor.  
  



6. Analys  
 
Den enda sanningen är att förändring sker. 
Solen går upp på nytt varje dag. 
Vi kan aldrig stiga ned i samma flod två gånger. (Herakleitos i Gjaerum et al, 1999, s. 226) 
 
Eftersom mitt syfte baseras på tidigare forskning/teori så har jag analyserat resultatet främst 
utifrån teman från tidigare forskning/teori men även från empirin. Jag har utgått från det som 
andra forskare/teoretiker sagt varit förutsättningar för vissa barn som klarat sig trots en svår 
barndom. Empirin har jag även utgått från i en del teman för att inte analysen bara ska utgå 
från det teoretiska. Fontänen är en verksamhet med tydliga metoder och kunskaper så det har 
inte varit svårt att hitta begrepp som exempelvis resilience eller coping.   
   Jag har intervjuat två ledare för barngruppen Fontänen och jag anser att det är ganska 
tillförlitliga uppgifter då gruppledarna varit med från början av verksamheten samt att de har 
varit de enda som varit gruppledare för Fontänen. Resultatet jag fått fram kan jag inte 
generalisera till verksamheter i andra barngrupper utan det gäller för Fontänen. 
   Jag har uppgifter från en förälder om hur hon ser på verksamheten. Jag tycker att en förälder 
som intervjuperson är väldigt lite och att detta kan vara en brist i mitt arbete. Mammans 
information är inte generell utan subjektiv och ska tolkas som en persons åsikter om 
verksamheten. Föräldern kompletterar mitt arbete bra och ger intressanta uppgifter men jag 
kan inte generalisera utifrån hennes uppgifter. Jag tar med hennes information för att den är 
intressant men jag kan inte besvara mitt syfte utifrån den informationen. Mitt syfte besvaras 
således utifrån intervjuerna med gruppledarna. 
  
6.1 Allmän information 
 
Ålder 
På Fontänen går barn i åldern 8-12 vilket är en ålder då man bäst kan hantera stress. Åldern 
sex månader till fyra år är barnen mest påverkade av stress vilket gör att dessa barn, som 
kanske behöver mest hjälp, inte existerar i verksamheten (Garmezy & Rutter, 1983). 

 
Struktur 
Barn som har en förälder som är deprimerad lever i en påfrestande situation och mycket 
praktiskt blir ogjort. Livet blir oförutsägbart och utan struktur (Skerfving, 2005a). Barnen får 
på Fontänen lära sig struktur och det kommer från Ersta Vändpunktens program (Lindstein, 
1997). 
 
 Aktiviteter   
Aktiviteter utgör ett stort inslag i Fontänens verksamhet och barnen ska försöka att uttrycka 
sig genom tal och aktivitet (Charach i Lindstein, 1997). Aktiviteterna på Fontänen används för 
att intressera barnen men även för att inlärningen ska bli så effektiv som möjligt vilket 
stämmer med olika forskares synsätt (Lindstein, 1997).  
 
6.2 Känslor 
 
Enligt Fontänen är känslor varken rätt eller fel utan det är vad vi gör med dem som får 
negativa eller positiva konsekvenser. 
 
 
 



Hantering av känslor 
Hanteringen av det inre hos barnen på Fontänen är viktig att lära ut. Det har visat sig att barn 
till föräldrar med psykisk ohälsa och som inte kan hantera sina känslor är i risk att utveckla 
psykisk störning vilket får stöd av olika forskare (Dworkin et al och Silverman i Skerfving, 
2005a).  
 
Stress 
Det ansvar som många barn känner för sin psykiskt sjuke förälder behöver förändras. 
Fontänen lär barnen lämna över ansvaret på föräldrarna, kan barnen göra det så motverkar det 
stress hos barnet. Detta är ett sätt att handla under stress och barn med denna förmåga har 
resilience som betonats av flera forskare (Radke-Yarrow & Sherman, 1990).   
 
Ensamhet 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa känner sig enligt Glistrup (2005) ofta ensamma. 
Fontänen bekräftar detta och anser att barnen behöver träffa andra för att inte känna sig 
ensamma. Barnen tar till sig det andra säger, förstår att andra har det likadant och kan 
identifiera sig med andra (Arnell & Ekbom, 2002). Det är ett sätt att bryta deras isolering, att 
träffa andra, för många av dessa barn är isolerade, vilket enligt Lindstein är mycket viktigt 
(Lindstein, 1997). 
 
Ansvar och skuld 
Det är svårt för barn till föräldrar med psykisk ohälsa att sätta gränser och ofta tar de ett för 
stort ansvar menar Fontänen. Enligt Skerfving (i Pousette, 1996) är det viktigt att de får leva 
sitt eget liv utan det förpliktande ansvaret. Ett sätt att minska ansvaret är att få vara barn och 
på Fontänen får dem lära sig att det är okej att leka. Barnen har svårt med fantasi och att leka 
på grund av det stora ansvaret.  
   Som barn till psykisk sjuka föräldrar tar man enligt Skerfving (1996) på sig skulden för 
sjukdomen. Fontänen lär barnen att deras agerande har ingenting med sjukdomen att göra och 
att inte lägga på sig ansvaret för föräldern.  
   I en utvärdering av en barngruppsverksamhet för barn till psykiskt sjuka fann Östman 
(2001) att verksamheten avlastat barnen skuld och bidragit till barnens förståelse av att det 
inte är deras fel att föräldern är sjuk. 
 
6.3 Barnets inre resurser 
 
Enligt KASAM finner människor egna resurserna som de kan ta hjälp utav för att hantera 
svårigheter (Antonovsky, 2005). Fontänen agerar i enlighet med detta och anser att barnens 
inre resurser behöver framhävas. 
 
Självförtroende 
Fontänen har ett eget tema för självförtroende, barnet ska upptäcka sig själv och uppskatta sig 
själv som värdefull. Det är skyddsfaktorer med ett bra självförtroende och Garmezy anser att 
barn med självförtroende har större motstånd mot svårigheter (Rutter, 1990; Garmezy, 1990). 
Maskrosbarnen hade även de en stark självkänsla och enligt Rutter ska vi fokusera på 
skyddsprocesser som främjar självförtroende när vi arbetar med barn som lever under svåra 
förhållanden (Werner, 1995). På Fontänen får barnen lära sig att de kan mycket, vågar berätta 
och Fontänen stärker dem att berätta även i andra sammanhang. Vidare får barnen lära sig att 
visa vad de kan, tro på det dem gör och förklara för andra. I enlighet med maskrosbarn, som 
har en förmåga att använda sina anlag och en tilltro till att de kan övervinna dåliga odds 
(Werner, 1995) så får barnen på Fontänen lära sig att dem har anlag för mycket. Fontänen 



öppnar även upp för nya möjligheter för barnen, vilket Rutter sa var skyddsprocesser (i 
Werner, 1995), då de hjälper barnen att se på sig själva som fulla av potential. 
   I en studie av Östman (2001) av en barngruppsverksamhet för barn till psykiskt sjuka 
föräldrar, fann man att verksamheten hjälpte barnen till en förbättrad självkänsla samt att 
avlasta skuld. 
 
Sina behov 
Barnen på Fontänen får lära sig att de har rätt att tala om sina behov och genom att prata så 
kommer de att upptäcka sina förmågor. Enligt Antonovsky (2005) upplever människor stark 
meningsfullhet om de har områden i livet som är viktiga och vilka har betydelse för dem. 
Fontänen lär barnen att ta vara på sina behov och upptäcka sig själva, detta är ett sätt att göra 
livet mer meningsfullt för barnen. Maskrosbarnen (Werner, 1995) hade intressen som gav 
dem tröst vid motgångar och Fontänen lär barnen att de kan mycket samt att de inte ska ta 
ansvar för andra utan tänka på sig själva.  
   I en studie av en barngruppsverksamhet för barn till föräldrar med psykisk upptäckte 
Östman (2001) att verksamheten fyllde ett behov hos barnen som ingen annan instans kunde 
fylla. 
 
Göra sig synliga 
Ett barns goda sociala beteende har Radke-Yarrow & Sherman (1990) funnit vara 
skyddsegenskaper hos barn som överlevt svårigheter. Garmezy har också funnit sociala 
egenskaper som vänlighet, samarbetsvillighet och inte aggressivitet vara skyddsegenskaper 
(Garmezy & Rutter, 1983). Fontänen lär barnen att prata om sig själva, visa vad de kan och 
genom detta så lär de ut ett socialt beteende hos barnen i att våga visa upp sig själva samt ge 
till andra. Barngrupperna gör dem synligare som Jonsson säger (i Pousette, 1996). 
 
6.4 Problemhantering 
 
Hanteringen av svårigheter i livet 
Känner man att man kan hantera svårigheter och att man kommer att kunna reda sig så har 
man en känsla av hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Barnen på Fontänen får lära sig mycket 
om att hantera det dem har inom sig för att sedan överföra det till familjen. Det sker ett inre 
arbete med barnen som de sedan kan använda i praktiken.  
   De lär barnen resilience vilket är att finna lösningar under svårigheter (Block & Block i 
Radke-Yarrow & Sherman, 1990) då de lär sig hantera sitt inre först.  
   Barnen får även lära sig om coping (Garmezy, 1990), som handlar om hur effektivt de 
hanterar problem, genom att få kunskaper de kan använda i praktiken för att kunna hantera sin 
situation bättre. Ett annat sätt som Fontänen lär ut om coping är att barnen ska lämna över 
ansvaret på andra och söka hjälp hos andra. Hanterbarhet enlig Antonovsky (2005) är att ens 
egna resurser kan vara under ens egen kontroll eller annat i ens närhet som make, maka, 
förälder, Gud, läkare - vilka man känner att man kan räkna med och lita på. Barnen kan ta 
hjälp av resurser i omgivningen. 
   På Fontänen får barnen även lära sig att sätta gränser och säga nej. Glistrup (2005) menar att 
om barnen hela tiden ska känna av förälderns tillstånd leder det till att barnet har mindre 
förmåga att känna av sig själv, sina känslor och gränser. Lär de sig inte om gränser kan det 
innebära fara för barnen. 
   Detta sätt som Fontänen arbetar på är en typ av skyddsprocesser som beskrivs av Rutter (i 
Werner, 1995) och reducerar påverkan av olika negativa kedjemönster genom att barnen lär 
sig att söka hjälp samt använda sina kunskaper för att hantera sin situation. Detta ska 
motverka risken att barnen far illa. 



 
Hantering av förälderns beteende 
I ett tema på Fontänen tar man upp psykisk sjukdom och vad det innebär. Detta är för att 
enligt Antonovsky (2005) göra världen begriplig och förnuftsmässig snarare än kaotisk, 
oväntad och oförklarlig. Barnen förstår då att förälderns beteende beror på sjukdomen och 
inte på dem själva.  
   Förmågan att själv sätta gränser ökar om barnen får kunskap om och förståelse för 
förälderns sjukdom (Skerfving, 2005a). Barnen på Fontänen lär sig om att sätta gränser och 
även får dem kunskap om sjukdomen. 
   Varför Fontänen förklarar den psykiska sjukdomen för barnen är också för att de inte ska ta 
ansvar för föräldrarna. Man har funnit att de barn som klarat sig bäst är de som kan skilja ut 
sig från förälderns sjukdom och vetskapen om att sjukdomen är orsaken till beteendet minskar 
enligt flera forskare barnets skuldkänslor (Beardslee i Skerfving, 1996). Ansvar och skuld är 
förknippade, skulden utlöses om barnen känner att de inte kan ta hand om förälderns särskilt 
bra (Glistrup, 2005). 
 
6.5 Relationer 
 
Familjen är värdefull 
Barnen får på Fontänen lära sig att deras familj är värdefull och att alla familjer har sina 
problem. De ska lära sig att reflektera över sin verklighet. Detta visar på den betydande 
ställning familjen har och enligt Skerfving (2005a) går det inte att se barn och föräldrar 
som separata enheter, de har ett band emellan sig som aldrig upplöses. Familjen kan vara 
en skyddsfaktor om det är värme i familjen och om relationen mellan barn och föräldrar är 
god (Rutter, 1990). Barnen får lära sig att se sin familj som viktig.  
   Skerfving (2005a) talar för att ett preventivt perspektiv behövs i vuxenpsykiatri, 
socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri som omfattar hela familjen. På ett sätt har 
Fontänen detta perspektiv men inte då verksamheten saknar föräldragrupper. I en annan 
barngrupp för barn till föräldrar med psykisk ohälsa så fanns ingen föräldragrupp men 
föräldrarna ansåg att de fått stöd i föräldrarollen (Östman, 2001). 
 
Relationer med andra vuxna 
Det finns barn som klarat sig trots en svår barndom och det beror på att de haft en stödjande 
omgivning. Barnen kallas barn med resilience (Garmezy i Richters & Weintraub, 1990). På 
Fontänen får barnen lära sig om relationer med andra vuxna genom gruppledarna och 
relationen kan verka stödjande.  
 
Kamrater              
Då barnen på Fontänen får lära sig att våga visa det de har inom sig så stärks deras identitet 
och då blir de bättre på att vara med kamrater. Gjaerum har funnit att skolkamrater och 
idrott fungerat skyddande (Gjaerum et al, 1999) på barn. Andra skyddande egenskaper är 
om barnen anses vara vänliga och omtyckta av vänner (Garmezy & Rutter, 1983). De barn 
som är i risk för psykisk störning är de som har dålig social förmåga och ett avvikande 
beteende (Dworkin et al i Skerfving, 2005a). På Fontänen får barnen lära sig att inte utsätta 
sig för den risken att utveckla en psykisk störning.  
 
 
 
 
 



6.6 Verksamhetens betydelse av att vara ”någon” 
 
Trygghet 
Fontänen kan ge barnen trygghet genom att alltid vara där, i samma lokaler och alla har 
samma platser. Trygghet är också att få lära sig om sjukdomen och att det inte är deras fel. 
Vidare hur de ska hantera situationen och söka hjälp innebär även trygghet för barnen. När 
gruppledarna ger av sig själv så är det trygghet för barnen. Garmezy (Garmezy & Rutter, 
1983) säger att barn till föräldrar med psykisk ohälsa lever i en oförutsägbar värld och kan 
utveckla egna problem om föräldrarna förnekar barnet. Fontänen kan hjälpa barnen att 
förutsäga sin värld och det är att ge trygghet. 
 
Relation 
Att finnas tillgänglig och att berätta om sig själv gör att gruppledarna skapar en relation. 
Barnen får känna att de kan lita på dem. Enligt Antonovsky (2005) så kan hanterbarhet vara 
att finna resurser i ens närhet, som de kan lita på och räkna med. I detta fall kan Fontänen 
bidra med att vara en sådan resurs. 
 
Identifikation 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa kan identifiera sig med den sjuke föräldern och ta på 
sig depressionen (Fahrman, 1993). Har barnen någon frisk vuxen i sin omgivning att 
identifiera sig med har det funnits vara skyddande (Garmezy & Rutter, 1983). Fontänens 
gruppledare försöker vara så vuxna och naturliga de kan. De berättar om sin familj och att de 
även kan vara rädda. De försöker vara så goda förebilder de kan för barnen som behöver 
andra vuxna att identifiera sig med.  
   Barnen på Fontänen kan även identifiera sig med varandra. Om barn får möta andra barn 
med liknande erfarenheter har de möjlighet att identifiera sig med varandra (Arnell & Ekbom, 
2002). De får känna att de inte är ensamma och att det inte är något fel på dem. 
 
Stöttande 
På Fontänen är stöttning allt. De stöttar barnen att de är lika viktiga som alla andra och ska 
tänka på sig själva. Det räknas som riskfaktorer om barn saknar en stödjande omgivning 
(Richters & Weintraub, 1990).  Här kan Fontänen fylla en del av barnens behov av en 
stöttande omgivning. 
 
6.7 En mamma med psykisk ohälsa 
 
Barnets behov 
Mammans psykiska ohälsa kan utgöra risk för sonen men mamman agerar på ett sätt som 
fyller barnets behov av omsorg och vård. 
  
Psykisk sjukdom 
Sturges anser att om ett barn får kunskap om förälderns sjukdom och möjlighet att förstå den 
så kan det avlasta barnets känsla av skuld (i Skerfving, 1996). Sonens behov av att ha kunskap 
om ohälsan har mamman fyllt genom att förklara den för honom och att det inte är hans fel att 
hon är sjuk. Hon har velat att sonen ska förstå detta med att må dåligt och ser barnets behov 
av att förstå mammans sjukdom. 
 
Barnets bästa 
I föräldrabalken är barnets behov i centrum och vidare att barn har rätt till omvårdnad och 
trygghet (Socialstyrelsen, 1996). Att se till sitt barns bästa har varit mammans främsta uppgift 



och hon har sökt hjälp för sonen samt för henne själv. Vidare engagerar mamman sig i sitt 
barn och har skjutsat och hämtat sonen fastän hon varit sjuk. 
    
Träffa andra 
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa känner sig ofta ensamma (Glistrup, 2005) och barn som 
får träffa andra barn med liknande erfarenheter kan identifiera sig med varandra (Arnell & 
Ekbom, 2002). Mamman vill att sonen ska träffa andra barn för att se att andra också kan ha 
det jobbigt samt att lära sig om känslor.  
 
Verksamheten 
Mamman anser på ett sätt att Fontänen skapar en förutsättning för barnen att hantera sin 
situation genom de kunskaper de där får lära sig och att han får träffa andra barn i liknande 
situation. Sonen behöver, för sin förutsättning att bättre hantera sin situation, sin mammas, 
skolans och Fontänens stöd. 
    Att förstå och hantera känslor tycker mamman att sonen får göra på verksamheten, att man 
får vara arg och ledsen. Många känslor som barn till psykisk sjuka föräldrar har kan göra 
barnen sårbara och mottagliga för psykisk störning (Sturges i Skerfving, 1996). Mamman ser 
skolan och sig själv som skyddsfaktorer, hon anser att även de lär sonen att hantera sina 
känslor. Hantering av känslor är en skyddsfaktor (Werner & Smith, 2003).  
   Mamman anser att sonen kan hantera den psykiska sjukdomen bättre efter verksamheten. 
Verksamheten anses ha uppfyllt behovet av att hantera sjukdomen vilket är en skyddsfaktor 
för barnen enligt Beardslee (i Skerfving, 1996). 

    
6.8 Sammanfattning 
  
Verksamheten Fontänen hjälper barnen att bättre hantera sin situation genom kunskaper de får 
på gruppverksamheten. Barnen får resilience då de får lära sig om att hantera sina känslor för 
att kunna hantera sin situation. Vidare lär sig barnen coping då de blir instruerade att lämna 
över ansvaret på andra vuxna och söka hjälp hos andra. Fontänen hjälper barn att bli 
medvetna om sina inre och yttre resurser. Barn som har föräldrar med psykisk ohälsa klarar 
sig bättre om de har en stödjande omgivning, Fontänen kan agera som ”någon” för barnen och 
som ett stöd. Fontänen ger barn kunskaper de kommer att ha nytta av hela livet. Det arbetssätt 
som används har stöd av den forskning som bedrivs kring barn. 
 
7. Diskussion           
 
Barnperspektivet är något jag vill framhålla i arbetet och eftersom det fann sin plats i början 
tänkte jag avsluta med ett citat av Gjertrud Schyl-Bjurman angående begreppet 
barnperspektiv: 
 
Jag tror inte att det är något man införlivar en gång för alla. 
Det är tvärtom något man måste underhålla, någonting som 
man måste erövra på nytt, någonting man måste utveckla. (i Socialstyrelsen, 1996: 19, s. 14)   
 
Med tanke på vad barn till föräldrar med psykisk ohälsa får leva med så är det inte svårt att 
förstå att de befinner sig i en stor risk att fara illa. Orsakerna är flera till varför de riskerar att 
fara illa. Förälderns sjukdom och sociala förhållanden innebär stor risk men även att de inte 
uppmärksammas av samhället. Samhället har ansvar för att barn ska utvecklas och skyddas. 
Varför sker då inte ett bättre samarbete kring barn till föräldrar med psykisk ohälsa? Det 
borde finnas regler som föreskriver en rutinmässig registrering av barnen på 



vuxenpsykiatriska avdelningar och att skolor ska anmäla vid misstanke om att barn far illa. 
Barnen kan inte åberopa sina egna rättigheter, de skyddar sin familj och tar på sig ansvaret. 
Föräldrar vill inte gärna antyda att de brister i sin omsorg och säger kanske inget. Detta arbete 
visar att barnen lever i en utsatt situation och det är ett allvarligt problem. Barnen 
uppmärksammas alltmer idag men ännu återstår mycket att göra. Jag tror det beror på en syn 
på barn i samhället att de är mindre värda. Barnperspektivet och barnens rättigheter är navet 
allt borde kretsa kring men i Sverige brister vi i detta avseende eftersom många är omedvetna 
om att ett stort antal barn lever under svåra förhållanden.  

 
Barnen lär sig hantera sin situation 
 
I studiet av verksamheten har jag kommit fram till att barn som går i barngruppsverksamheten 
Fontänen får lära sig att hantera sin situation. Detta sker främst genom kunskaper som 
känslor, den psykiska ohälsan, gränser samt genom alla de andra teman som Fontänen har. 
Vidare får barnen lära sig om sig själva, sina egna resurser och att våga berätta. Kunskaperna 
som de får på gruppen kan de använda och omvandla i praktiken till att bättre kunna hantera 
sin situation. Detta är vad gruppledarna anser att de lär ut men eftersom ingen uppföljning 
gjorts så kan de inte veta vilka effekter gruppen fått på barnen och jag kan inte med säkerhet 
säga att barnen efter verksamheten hanterar sin situation bättre. Verksamheten verkar i alla 
fall skapa en förutsättning för hanterandet men inget talar för att barnen i praktiken lättare 
hanterar sin verklighet. Hur verksamheten skapar denna förutsättning att hantera sin situation 
sker genom kunskaper om verksamhetens teman samt genom de övningar och lekar som tar 
upp olika teman. Relationerna till de andra barnen i gruppen, att de ser att de inte är ensamma, 
och till gruppledarna, att de får lära sig relationer till andra vuxna, skapar också 
förutsättningar för att barnen ska kunna hantera sitt liv bättre.  
    En uppföljning är viktig att göra för att se vad barnen fått ut av verksamheten och jag 
undrar varför man inte avsatt tid för detta. En uppföljning anser jag även vara viktig för att 
man inte ska släppa barnen helt efter verksamhetens slut. När man nu uppmärksammat dem 
genom barngruppen är det väl inte bra att de går tillbaka till att vara osynliga? Det krävs större 
resurser för barnen som behöver bli uppmärksammade inte bara under en period utan under 
hela sin barndom.  
 
Att vara ”någon”         
 
Detta är andra och sista delen av mitt syfte att besvara. Att ha någon vuxen i sin omgivning 
har visat sig vara skyddande för barn från svåra uppväxtmiljöer. Dessa vuxna har gett barnen 
stöttning, uppmärksamhet och självförtroende. Barn behöver trygghet och någon vuxen att 
identifiera sig med. Jag har funnit i min studie, att Fontänen agerar som en skyddande 
omgivning för barnen genom att ge dem trygghet, stöd, självförtroende och de har möjlighet 
att identifiera sig med gruppledarna. På detta sätt uppfyller Fontänen uppgiften att vara 
”någon” för barnen. Fontänen kan bara fungera som ”någon” under en liten period i barnens 
liv och efter verksamheten står de utan det stödet. Men förhoppningsvis minns de att det finns 
människor som bryr sig om och ser dem. 
   Det är även här svårt att säga hur det blir i praktiken och om det verkligen är fallet att de är 
”någon” eftersom ingen uppföljning har gjorts.  
 
Svårt skapa förutsättning för alla barn     
 
Fontänen skapar förutsättning för barnen som går i barngruppen att hantera sin situation bättre 
men har svårighet att sträcka sig till fler antal barn och barn i alla åldrar. Detta beror på att det 



inte finns resurser. Samarbetet kring barn till föräldrar med psykisk ohälsa är inte sådant att 
det skapas förutsättningar för fler barn att bättre hantera sin situation genom att exempelvis gå 
på Fontänen.  
 
Ålder 
Verksamheten skapar förutsättning för barn i en viss ålder och eftersom man bara vänder sig 
till åldern 8-12 bortser man från de yngre och äldre barnen. Man anser att barnen i 
åldersgruppen 8-12 år är lätta att samla ihop. De yngre barnen anser jag även är viktiga att 
belysa och jag tycker det borde finnas ett program för dessa barn. Yngre barn är mer utsatta 
för stress för att de inte lärt sig att hantera denna och därför borde man uppmärksamma även 
de yngre barnen. Tonåringar har Fontänen försökt samla till en grupp och det har varit svårt, 
men för dessa finns åtminstone en manual för en barngrupp. 
 
Antal barn och träffar 
Fem barn per år kan Fontänen hjälpa och även fast det är väldigt bra så undrar jag vad som 
händer med alla de andra barnen. Skulle man inte kunna ha fler barn i gruppen och skapa 
förutsättning för ett större antal barn? Det krävs ett bättre arbete för detta och fler inblandade 
men det handlar även om vad samhället prioriterar.  
   Femton träffar per år är möjligen lite för att barn ska lära sig hantera sin situation och man 
skapar kanske bättre förutsättningar för barnen om det förekommer fler träffar per år eller två 
grupper per år. 
 
Vuxenpsykiatrins barn 
Vuxenpsykiatrins svårighet att rekrytera barn till Fontänen är ett stort problem och det måste 
ske förändringar snart. Vuxenpsykiatrin skulle kunna uppmärksamma fler barn som kan få 
hjälp av barngrupper att skapa förutsättningar till att bättre hantera sitt liv. Det måste ske ett 
samarbete kring barnen för att rekrytera dem till grupperna och alla instanser måste dra sitt 
eget strå till stacken. Barnkonventionen måste råda i alla angelägenheter som rör barn, här 
brister vuxenpsykiatrin uppenbart som accepterar att barnen riskerar att fara illa i hemmet. 
    
Föräldrar som inte vill 
De föräldrar som låter sina barn börja på Fontänen är kanske de som bäst accepterat sin 
sjukdom och vad gör vi med de föräldrar som inte har den förmågan eller som inte ser sina 
barn? Detta är ett problem, om inte föräldrar vill att barnen ska gå i barngrupp kan man inte 
tvinga dem. Hur skapar vi en bättre förutsättning för de barn vars föräldrar inte vill göra det 
bättre? 
 
Föräldragrupper för ett bättre hanterande   
 
En brist som jag ser det är att Fontänen inte har föräldragrupper och därför lämnar de 
viktigaste personerna för ett barn utanför. De har två familjeträffar men föräldragrupper är 
viktiga för att föräldrarna ska se sin del i situationen. Fontänen har försökt bilda 
föräldragrupper men eftersom de har haft svårigheter med att föräldrar inte dykt upp och 
bristande samordning kring föräldrarna så krävs ett större arbete för detta projekt. Hur ska 
man arbeta för att föräldrar ska vilja delta i grupperna? Det krävs en större samordning kring 
detta och det borde vara ett krav att ha föräldragrupper. Föräldrarna bör ingå i behandlingen 
av unga därför att det inte är barnen som är sjuka och barnen ska inte ses som de som ska bära 
ansvaret för en förbättring av situationen. Vidare ska man inte se barn och föräldrar som 
separata delar och därför bör föräldrar ingå i behandlingen av barnen. Barnens hanterande av 
sin situation skulle underlättas om föräldrarna även bidrog till en förbättring och på 



föräldragrupp skulle de kunna se sitt ansvar som förälder. Fontänen och andra 
samarbetspartners behöver, för att skapa en bättre förutsättning för barnen, arbeta för att 
föräldrarna ska ingå. Föräldragrupper är viktiga för att stärka föräldraskapet och utgör en 
samlingspunkt där man kan utbyta tankar och erfarenheter.  
 
Sammanfattning      
 
Barngruppsverksamheten Fontänen för barn till föräldrar med psykisk ohälsa skapar en 
förutsättning för barnen att hantera sin situation genom kunskaper och övningar som tar upp 
olika teman samt genom relationerna i gruppen. Barnen tar till sig kunskaperna och kan 
omvandla dem i verkligheten. Fontänen uppfyller även uppgiften av att vara ”någon” för 
barnen men bara under perioden för gruppverksamheten.  
   Det krävs ett bättre samarbete kring barn till föräldrar med psykisk ohälsa och att man 
omprioriterar resurser. Föräldrar med psykisk ohälsa har inte alltid kraft att se sitt barns behov 
och då behöver verksamheter omkring barnet ta sitt ansvar att se till barnets utveckling. Inom 
vuxenpsykiatri och skola tar man inte sitt fulla ansvar och det gör att barnen riskerar att fara 
ännu mer illa.  
Fontänen är en viktig resurs för barn till föräldrar med psykisk ohälsa och det är i denna 
riktning vi måste gå. Det är önskvärt med föräldragrupper på Fontänen för att bättre skapa 
förutsättning för barnen att hantera sin situation med hjälp av föräldrarna.   
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Intervjuer med gruppledarna    Bilaga 1  
 
1. Persondata: Ledarens ålder, utbildning och bakgrund 
 
2. Allmänna frågor 
 
Hur ser organisationen ut? 
Vad har ni för teoretiska riktlinjer? 
Vilka är era viktigaste regler och principer? 
Hur arbetar ni för att rekrytera fler barn? 
Vad anser du är positivt/negativt med barngruppsverksamhet? 
Arbetar ni efter begrepp som resilience och coping? 
Hur sker samarbetet med andra myndigheter? 
 
3. Arbetsmetoder, gruppstorlekar, sammankomster, föräldrakontakter 
 
Hur följer ni upp barnens utveckling? 
Hur får ni information om barnets nätverk och situation? 
Vilka åtgärder vidtar ni för att veta om ett barn far illa? 
Hur kan ni påverka barnets nätverk, föräldrar, kompisar? 
Varför arbetar ni med just den åldersgrupp ni har? 
Vilka teman arbetar ni med? 
Varför har ni just dessa teman? 
 
4. Syftet med verksamheten och dess punkter: 
 
Varför är det viktigt för barnen att träffa andra barn med liknande erfarenheter? 
Varför är kunskap om psykisk ohälsa, vanliga symptom, behandling och mediciner viktig? 
Varför är förståelse av att det inte är någons fel när någon i familjen blir sjuk viktig? 
Varför är förståelse av att sjukdomen påverkar omgivningen viktig? 
Varför är barnens möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor viktiga? 
Varför är lekar, fika och ha roligt viktiga för barnen? 
 
5. Vad får barnen lära sig om: 
 
Hur man hanterar problem? 
Svårigheter de möter i livet? 
Relationer till andra (hur relationer är, fungerar, livsviktiga, resurser)? 
Känslor? 
Sina förmågor (egna resurser, sociala beteende)? 
Att ta ansvar för sitt handlande? 
 
6. På vilket sätt får barnen träna: 
 
Att hantera stress? 
Att finna lösningar vid svårigheter? 
Hur de ska hantera förälderns beteende? 
Att hantera sina känslor? 
Avslappning? 
Att förbättra sitt självförtroende? 



Relationer (hur man är med andra, hur andra kan vara, vad man behöver)? 
Sina förmågor? 
 
7. Vad är ledarens uppgift: 
 
Hur skapar Ni trygghet för barnen? 
Hur skapar Ni en relation till barnen? 
På vilket sätt kan barnen identifiera sig med er?  
På vilket sätt stöttar ni barnen? 
 
Intervjuer med en förälder 
 
1. Berätta lite om ert barn och hans/hennes situation? 
2. Hur kom idén att ditt barn skulle börja i barngruppsverksamhet? 
3. Hur reagerade ditt barn på att börja på barngruppsverksamhet? 
4. Vad tycker du om att barn går i gruppverksamhet? 
5. Vad tycker du har varit bra med verksamheten? Vad har varit mindre bra? Vad skulle du            
vilja ändra på? 
6. Vad anser du att ditt barn har fått ut av verksamheten? 
7. Hur tror du att ditt barn upplevde verksamheten? 
8. Har du fått något stöd från verksamheten i ditt föräldraskap? 
9. Föräldragrupp: Vad anser du om en föräldragrupp? 
10. Efter att ditt barn gått i verksamheten, vilka förändringar har du märkt hos ditt barn? 
11. Hur pratar du med ditt barn om sjukdomen? 
12. Hur tror du att ditt barn ser på psykisk sjukdom nu efter verksamheten? 
13. Hur har din relation till ditt barn förändrats efter verksamheten? 
14. Hur har ditt barns fritidsintressen förändrats efter verksamheten? 
15. Hur anser du att ditt barn kan hantera sin situation efter verksamheten? 
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