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INLEDNING 

Bakgrund 
När en förälder drabbas av psykisk sjukdom påverkar det hela familjen, inte minst barnen. 

Livet i hemmet förändras drastiskt, kanske blir det aldrig mer som förut. Barn till psykiskt 

sjuka föräldrar har länge kallats för de osynliga barnen trots att de alltid funnits där mitt 

ibland oss. Sällan fick de någon förklaring till det som skedde, de ägnades ingen större 

uppmärksamhet av omgivningen, ingen frågade efter deras upplevelser och åsikter. Ofta blev 

det deras uppgift att vara förälderns stöd och förtroliga (Skerfving, 2005).  

 

Skerfving framhåller att flera forskare med henne menar att samhällets medvetenhet har 

förändrats efter 1980-talet och hon talar om ett paradigmskifte i synen på barn och deras 

barndom. Möjliga förklaringar till detta kan vara att barn överhuvudtaget har blivit mer 

synliga i vårt samhälle. FN:s konvention om barns rättigheter antogs 1989 och organisationer 

som BRIS och Rädda Barnen har uppmärksammat barns situation. I och med detta har de 

osynliga barnen blivit mer synliga i västvärlden. Hon anser vidare att idag ses inte barn endast 

som bara föremål i de vuxnas omsorg, utan som självständiga, aktiva, medvetna medskapare 

av sin verklighet (Ibid.).  

 

Efter att mentalvården i Sverige länge varit statlig, tog landstingen över den 1967. 

Mentalsjukhusen började avvecklas på 1970-talet och utskrivningarna därifrån till andra vård- 

och boendeformer påbörjades. En ändring för de psykiskt sjuka började ta form, de skulle 

anpassas till att vara ute i samhället, för att känna mer samhörighet och eventuellt arbeta om 

så var möjligt (Socialstyrelsen, 2006). 

 

När en utbyggnad av öppenvården ägde rum på 1970-talet, ökade förskrivandet av 

psykofarmaka, psykoterapi och andra psykosociala stödinsatser. Detta har resulterat i att 

schizofreni, bipolär diagnos och allvarliga depressioner inte längre betraktas som kroniska 

tillstånd vilket medför att människor idag inte behöver vårdas på sjukhus hela tiden. Lobotomi 

och tvångssterilisering är något som inte längre är vedertaget som behandlingsmetod i 

Sverige, det avskaffades på 1970-talet. Detta har medfört att föräldraskap blivit möjligt, det 

varken underlättar eller förbättrar i en psykosocialt belastad situation. Hur föräldraskapet 

påverkas av psykisk sjukdom, beror på om det är mamma eller pappa som är sjuk. Mamman 

är i regel den som har huvudansvaret för barnen även efter skilsmässa eller separation 
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(Skerfving, 2005). Majoriteten av kvinnor med svår psykisk sjukdom är mammor, konstaterar 

Diaz-Caneja och Johnson (2004), trots detta har forskningen inte riktat någon större 

uppmärksamhet åt problemet  

 

Vad är det då som gör att dessa barn växer upp till välfungerande vuxna och skaffar egna 

barn, trots svårigheter i barndomen? När barnen till de psykiskt sjuka föräldrarna i sin tur 

bildat familj och skaffat egna barn, hur upplever de då sin egen föräldraroll? Detta visade sig 

vara ett outforskat område, att vi hittat ett sådant väckte vår förvåning men också stor 

nyfikenhet!  

 

Studiens disposition   
I studiens inledning beskrivs valet av ämne, begreppsförklaring samt syfte och 

frågeställningar. I metodavsnittet redogörs för studiens tillvägagångssätt, valet av metod samt 

metoddiskussion. Efter det beskrivs våra teoretiska begreppsramar, salutogent och 

socialpsykologiskt perspektiv samt tidigare forskning som vi anser vara relevant för studien 

har sammanställts. I nästkommande del presenteras studiens resultat och analys av studiens 

fem huvudkategorier. I sista delen förs diskussionen och slutligen följer referenslistan samt en 

bilaga med intervjufrågor. 

  

Tre olika problemområden 
Forskningen om barn till psykiskt sjuka föräldrar domineras till stor del av tre olika 

problemområden. Första området är högriskstudier, barn till föräldrar med långvariga och 

allvarliga depressioner, schizofreni och bipolära diagnoser. Det andra området är studier om 

skyddande faktorer, resiliens och copingförmåga hos barnen till psykiskt sjuka föräldrar 

(Skerfving, 2005). Vår studie behandlar delar av dessa två områden. 

Det tredje området innefattar psykisk sjukdom efter förlossningen, post partum psykos, den 

beskrivs inte alltid lika kronisk och funktionsnedsättande som de andra områdena (Ibid.).  

Detta område tas inte upp i vår studie.   
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Begreppsförklaring 
Begreppet psykisk sjukdom är omfattande och innebär ett spektrum av problem, ofta 

innefattar det känslor av nedstämdhet, ångest och förvirring. När dessa når en sådan intensitet 

och varar så länge att det påverkar det dagliga livet, kan det talas om psykisk sjukdom som 

exempelvis schizofreni, bipolär sjukdom och långvariga, allvarliga depressioner (Skerfving, 

2005). Valet psykiskt sjuka mammor är gjort utifrån att barnen oftast lever med sin 

ensamstående psykiskt sjuka mamma. Även om pappan finns närvarande mer eller mindre 

kan barnet vara mycket utsatt (Hindberg, 1999). Vi kommer i studien att använda begreppet 

psykisk sjukdom, då avgränsat till diagnoserna schizofreni, långvariga och allvarliga 

depressioner samt bipolär sjukdom, som är ett modernare namn på manodepressiv sjukdom. 

Detta är några av de diagnoser som de psykiskt sjuka mammorna i studien har fått. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att få inblick samt ökad förståelse för hur det kan upplevas för respondenterna att 

växa upp med en psykiskt sjuk mamma samt undersöka hur de själva upplevt sin föräldraroll.  

Syftet leder fram till frågan om respondenterna själva har påverkats i sitt eget föräldraskap, 

och i så fall hur och därmed följande frågeställningar: 

 

♦ Hur har respondenterna upplevt sin uppväxt med en psykiskt sjuk mamma?     

♦ Hur påverkar skyddande faktorer?  

♦ Vilka roller har respondenterna antagit i förhållande till föräldern?   

♦ Hur upplevs det egna föräldraskapet?  
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METOD  

Kvalitativ metod   
Den kvalitativa forskningsintervjun var att föredra, då avsikten med studien var att undersöka 

och ta del av den subjektiva upplevelsen, av att växa upp med en psykiskt sjuk mamma samt 

hur respondenterna själva upplevt sin egen föräldraroll. Den kvalitativa forskningsintervjuns 

syfte är att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld, för att sedan tolka de beskrivna 

fenomenens mening (Kvale, 1997). Halvstrukturerade intervjuer med öppna frågeställningar 

valdes för att få ta del av respondenternas personliga upplevelser, känslor och tankar. Det 

gjorde att öppna frågor kunde ställas vilka gav uttömmande svar och möjlighet gavs att 

komma med följdfrågor under intervjuns gång. Vår uppfattning var att denna metod kunde ge 

oss en holistisk förståelse av respondenternas upplevelsevärld. Den kvalitativa intervjun var 

att föredra då vår strävan var att ha en öppen kommunikation (Backman, 1998). Den struktur 

som fanns underlättade för sammanställningen av resultatet samt vid analysen gavs möjlighet 

att kategorisera materialet och underlättade vid datareduktionen (Kvale, 1997). 

 

Urval  
Genom subjektivt urval tillfrågades tre respondenter som vuxit upp med en psykiskt sjuk 

mamma om de ville delta i studien, de tackade ja till att medverka. Då vi är bekanta med en av 

respondenterna hade vi viss förförståelse kring hennes erfarenhet och upplevelse av att växa 

upp med en psykiskt sjuk mamma. Den andra respondenten fick vi via den första 

respondenten, hon tillfrågades och valde att delta i studien. Den tredje respondenten 

förmedlades till oss av en personlig kontakt. Vi hade inte möjlighet att intervjua henne 

personligen, det bestämdes därför att hon skulle skicka en ljudfil med svaren på 

intervjufrågorna.  

                           

Tillvägagångssätt 
Två intervjuer genomfördes i respondenternas hem, enligt deras önskemål. Ett metodproblem 

uppstod, då den tredje respondenten föll bort av för oss okänd anledning, ett flertal försök till 

kontakt togs utan resultat. Respondenterna tillfrågades och godkände att vi var två som 

intervjuade. Vi kompletterade varandra genom att den ena ställde frågorna och den andra 

inflikade med tankar och funderingar under intervjuns gång. Intervjuerna varade ca 45-60 

minuter och upplevdes av både oss och respondenter som avspända. Bandspelare användes 
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och intervjumaterialet lyssnades igenom ett flertal gånger. Detta transkriberades ut i sin helhet 

och lästes igenom och godkändes av respondenterna. Kassettbanden raderades efter 

bearbetning.  

 

Tolkning och analys 
I början av 1900-talet grundades fenomenologin av filosofen Husserl. Kvalitativ forskning 

med fenomenologisk ansats, strävar efter att klargöra förståelsefenomen samt hur den 

intervjuade upplever och finner mening i sin livsvärld. Det beskrivna återges så exakt och 

fullständigt som möjligt, vad som framträder och på vilket sätt klargörs, utan omtolkningar 

(Kvale, 1997). De transkriberade intervjuerna lästes ett flertal gånger och kategoriserades, 

olika fenomen framträdde och granskades. Materialet delades in i olika meningskategorier, 

med huvud- och underkategorier. Vi har använt oss av ett såväl teorinära som empirinära 

angreppssätt vid analysen som grundas på fenomenologisk ansats, teoretiska utgångspunkter 

samt tidigare forskning.  

     

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Begreppet validitet definieras ofta genom frågan, hur väl mäts det som skall mätas? En studies 

validitet beror på hur forskningsprocessen påverkat kunskapens giltighet och relevans. 

Resultaten bör ha en hög giltighet och de teoretiska perspektiven bör framställa relevanta svar 

till frågeställningarna, vilka ligger till grund för studien (Kvale, 1997). 

 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för respondenternas upplevelse av att växa upp 

med en psykiskt sjuk förälder och hur detta har påverkat dem i deras egen föräldraroll, vilket 

vi anser är väl besvarat. Utifrån intervjuguidens frågor, säkrades validiteten ytterligare, det 

som skulle undersökas undersöktes. Validiteten kan därigenom anses vara hög, då 

tillvägagångssättet har beskrivits noggrant och intervjuerna har återgivits så ordagrant som 

möjligt. Respondenterna uttryckte själva ett stort intresse och hade en positiv inställning till 

att delta i intervjun, de kunde slappna av och vara sig själva, vilket kan betyda att de svar som 

givits kan antas vara ärliga och uppriktiga. 

 

God reliabilitet innebär att metoden i forskningen genomförs på ett tillförlitligt sätt, 

intervjutekniken skall inte påverka svaren från respondenterna (Kvale, 1997).  
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Hög reliabilitet fastställdes genom bandinspelning samt att intervjuerna skrevs ned så 

noggrant som möjligt. För att ytterligare säkra reliabiliteten försöktes så långt som möjligt att 

inte ställa ledande frågor för att respondenterna inte skulle styras i en viss riktning. Vi 

kompletterade varandra genom att den ena ställde frågorna och den andra inflikade med 

tankar och funderingar under intervjuns gång. På så sätt stärktes trovärdigheten, att vi inte 

misstolkat svaren. Då vi är bekanta med en av respondenterna kan detta ha haft en viss 

inverkan på intervjun. Det är samtidigt troligt att respondenten vågade öppna sig mer än vad 

hon hade gjort inför en för henne, okänd intervjuare. Banden lyssnades igenom ett flertal 

gånger. Respondenterna fick sedan läsa igenom det transkriberade intervjumaterialet, för att 

ytterligare säkra att svaren uppfattas och nedskrivits korrekt. Detta ökade korrektheten och 

noggrannheten samt stärkte reliabiliteten ytterligare, vilket bekräftas av Depoy och Gitlin 

(1999), deltagarkontroller är en teknik där forskare kontrollerar sina antaganden med 

respondenterna. Citaten har använts ordagrant utan omskrivningar, på dessa sätt har 

missförstånd och eventuella fel minimerats.  

 

Kvale (1997) menar att generaliserbarhet inte är huvudsyftet i kvalitativ metod, utan att 

skildra den utsatta människans subjektiva upplevelser. Respondenterna har olika subjektiva 

upplevelser av samma fenomen, att växa upp med en psykiskt sjuk mamma och hur de 

upplevt sin egen föräldraroll.  

  

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer har följts. Respondenterna upplystes om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. De 

informerades vidare om uppsatsens syfte, upplägg samt konfidentialitet. Intervjuerna 

genomfördes först efter samtycke från respondenterna. Namnen är fingerade för att undvika 

möjligheter till identifikation av respondenterna. 

          

Uppgifter som kan sammankopplas med respondenterna har under genomförandet förvarats 

säkert, så att inte utomstående fått tillgång till materialet. Då ämnet är känsligt utformades 

intervjufrågorna på ett sätt som respondenterna inte skulle uppleva som kränkande. Efter att 

intervjuerna transkriberades, raderades kassettbanden. 
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TEORETISK BEGREPPSRAM OCH TIDIGARE FORSKNING 

Inledning  
Hemmavarande barn till psykiskt sjuka föräldrar är ett relativt väl utforskat område. Hur dessa 

vuxna barn upplever sin livssituation och senare sin egen föräldraroll, är ett ännu outforskat 

område, detta bekräftas av Wuhib i avhandlingen, Adult-children´s perception of maternal 

psychopathology (2007). Genom forskning kan en större medvetenhet och ökad förståelse 

uppnås för den marginaliserade gruppen, vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar.  

Valet av teorier är följande: 

 

♦ Salutogent perspektiv – Skyddande faktorer, resiliens, coping samt Känsla Av 

SAMmanhang (KASAM). 

♦ Socialpsykologiskt perspektiv – Rollteori.  

 

Vi valde att skriva både från ett barn- och ett föräldra/mammaperspektiv, då det ena 

perspektivet förutsätter det andra och det är ett ständigt samspel dem emellan.  

Det salutogena perspektivet valdes utifrån vårt intresse för de skyddande faktorernas 

betydelse. Även riskfaktorer tas upp då dessa framkom speciellt tydligt under respondenternas 

uppväxt. Vi har genom vår empiriska studie och tidigare forskning förstått att barn, trots 

svårigheter i barndomen, ända kan utvecklas gynnsamt.  

Rollteorin valdes utifrån att barnen till de psykiskt sjuka mammorna ofta fick ta olika 

vuxenroller, exempelvis föräldra- och vårdande roll samt rollen som samtalspartner. När dessa 

barn växer upp och själva blir mammor, hur upplever de då sin egen föräldraroll? Enligt 

Skerfving (1996) är det inte ovanligt att barn till psykiskt sjuka föräldrar tar ett stort ansvar 

redan från tidig ålder och att detta följer dem långt in i vuxenlivet.  

 

De vetenskapliga artiklar och den litteratur som ingår i vår studie behandlar skyddsfaktorer, 

men även riskfaktorer tas upp, då det ena inte utesluter det andra. Såväl begreppen psykiskt 

sjuka föräldrar som psykiskt sjuka mammor används i dessa, detta är vi medvetna om, och har 

tagit hänsyn till i läsning och analys av materialet, eftersom vi själva har inriktat vår studie 

mot enbart vuxna barn och deras psykiskt sjuka mammor. 
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Skyddande faktorer, resiliens och coping 
Vad är det som gör att vissa barn klarar sig trots svårigheter, i denna studies fall, vuxit upp 

med en psykiskt sjuk mamma? 

Det som förbättrar eller förändrar en persons känslighet i förhållande till risker och 

påfrestningar i omgivningen är så kallade skyddande faktorer. Det kan vara yttre 

omständigheter som påverkar barnets liv positivt samt barnets egna egenskaper och förmågor, 

oftast i kombination. De skyddande egenskaperna är inte i första hand medfödda, utan 

förvärvas genom de erfarenheter barnen har gjort i sina liv (Skerfving, 2005).  

Nedan förklarar vi likheter men framförallt skillnader mellan de tre begreppen. 

Resiliens  
Begreppet resiliens skiljer sig från copingbegreppet. För att bemästra något behöver personen 

inte nödvändigtvis vara utsatt för risk, vilket resiliens däremot är sammankopplat med. 

Resiliens kallas den motståndskraft som vissa barn besitter. De barn som växer upp under 

svåra förhållanden behöver inte få problem för all framtid. Trots att de lever i riskzonen 

utvecklas de godartat och anpassar sig trots kriser och hot från omgivningen. Hur barnet 

handlar och reagerar på stress eller risk är individuellt. En lagom dos risk är nödvändig för att 

barnet ska utveckla resiliens, alltså när barnet reagerar positivt på stress och handlar ”riktigt” i 

ett riskfyllt sammanhang (Helmen Borge, 2005). 

 

Även Beardslee (2002) framhåller att återhämtningsförmågan är av yttersta betydelse för 

barnets utveckling. Hans studie med enäggstvillingar som vuxit upp på olika håll visar att 70 

procent har utvecklat psykisk sjukdom men att 30 procent med identiska genuppsättningar 

inte utvecklat sjukdomen, det genetiska arvet är alltså inte utslagsgivande. Dessa resultat tyder 

på att det fanns en genetisk ärftlighet, men inte enbart, det beror även på barnets skyddande 

faktorer. Beardslee har även utvecklat en modell som har som mål att förebygga problemen 

som barnen kan få när de lever med en psykisk sjuk förälder. Modellen innehåller fem olika 

steg, dessa bygger bland annat på öppenhet om förälderns sjukdom, vilket möjliggör en 

dialog, ökad kunskap så eventuella missförstånd kan klaras upp, ökad förståelse för 

uppbyggandet av barnens styrka och återhämtningsförmåga, som blir en skyddande faktor, 

resiliens.  

 

En hel del forskning har gjorts kring barnets salutogena faktorer. James Anthony lanserade 

begreppet pseudoresiliens eller konstnärliga, kreativa anlag. Han menade att denna form av 
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resiliens var svår att utforska på ett traditionellt sätt och han kunde inte fastställa om det 

verkligen var resiliens, därav namnet pseudoresiliens. Vissa barn har mer konstnärliga anlag 

och är mer kreativa än andra, vilket bidrar till utvecklingen av resiliens. De flyr in i 

fantasivärldar och dagdrömmer, detta kan ersätta den trygghet och glädje de saknar i sin 

livssituation. Han myntade även begreppet The invulnerable child, det osårbara barnet 

(Anthony & Cohler 1987). I Sverige kallas dessa barn maskrosbarn. Barn som trots 

plågsamma upplevelser i sin barndom behöll sin psykiska hälsa hade en god 

återhämningsförmåga – resiliens (Rutter & Quinton 1984). Rutter förklarar att resiliens är den 

motståndskraft mot psykiska påfrestningar som barnen besitter. Den grundar sig på påverkan 

från omgivningen, dels på konstitutionella faktorer. Motståndskraften är inte statisk utan 

ständigt föränderlig. Samspelet mellan föräldrar och barn är det som avgör vilken strategi 

barnet utvecklar för att skydda sig själv och minska ångesten i stressfyllda situationer (Rutter 

& Quinton 1984). 

 

Emmy Werner och Ruth Smith genomförde en longitudinell studie av 698 barn som följdes 

under 35 år på ön Kauai på Hawaii. Det framkom att en tredjedel av barnen som från början 

bedömdes som högriskbarn, utvecklades till självständiga, duktiga och omtänksamma vuxna. 

Enligt forskarna berodde detta på förmågan att återhämta sig hos dessa barn. Redan som 

spädbarn fick de mycket positiv uppmärksamhet från både andra familjemedlemmar och 

utomstående (Werner, 2003).  

 

Skerfving (2005) samt Werner (2003) framhåller fem olika skyddande faktorer som hjälpt 

maskrosbarnen att utvecklas positivt i vuxenlivet: 

 

♦ En personlig positiv läggning hos barnet som hjälpte honom eller henne att få positiva 

reaktioner från föräldrar, andra familjemedlemmar och utomstående. 

 

♦ Att effektivt använda sina anlag samt en förmåga och vilja – att planera egna 

arbetsuppgifter i hemmet, regelbundna vanor, planering av studier samt 

yrkesutbildning. 

 

♦ Föräldrarnas attityd återspeglade omtanke och omsorg, detta gav barnen en god 

självkänsla.  
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♦ Andra viktiga vuxna fanns i barnets närhet som stöd när det skulle slussas ut i 

vuxenlivet. 

 

♦ Vid viktiga övergångar i livet hade nya vägar samt möjligheter till förändring öppnat 

sig – från skola till arbetsliv; från civilt till militärt liv; från att vara ensamstående till 

äktenskap samt föräldraskap – detta kunde föra maskrosbarnen in på en normal bana 

som vuxen. 

 

Hindberg (1999) menar att de skyddande faktorerna för utsatta barn är att ha en nära relation 

med föräldern/föräldrarna eller någon annan inom familjen eller i barnets nätverk. Att barnet 

har ett fritidsintresse som ger självförtroende och självkänsla är av största betydelse samt 

vikten av att kunna påverka sin egen livssituation. 

Coping 
Copingforskningen fokuserar på barnets beteende i stressituationer och inte på barnets 

skyddande faktorer eller barnets egenskaper, något som resiliensforskningen behandlar. 

Strategin för hur barnet hanterar dessa stressituationer, kan vara både problem- eller 

känslofokuserad. Barnet kan fokusera på att försöka ändra den yttre situationen och aktivt 

försöka lösa problemet eller anpassa sig emotionellt till den, reglera de känslor som är 

förknippade med den stressade situationen. Hur barnen klarar sin situation beror på deras 

förmåga till coping, bemästring, det vill säga hur barnet hanterar stress och påfrestningar. 

Vuxna och barn hanterar och uppfattar inte stress på samma sätt, forskningen om coping har 

på senare år utvecklats mot ett barnperspektiv (Skerfving 2005). 

Enligt Helmen Borge (2005) skiljer sig copingbegreppet från resiliensbegreppet. Coping 

baserar sig på lärande, detta kan ske i organiserade former i undervisning, lärande av 

bemästring kan förebygga framtida problem.  

 

Känsla Av SAMmanhang-KASAM 
Flera internationella forskare har studerat hur salutogena faktorer främjar ett barns utveckling 

med en psykiskt sjuk förälder. Aaron Antonovskys (1991) teori, Sence Of Coherens (SOC), 

använder det, till svenska översatta, centrala begreppet KASAM - Känsla Av SAMmanhang. 

KASAM består av tre delar: känslan av meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet. 

Antonovsky menar att om barnet har en hög känsla av KASAM, det vill säga förståelse för det 
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sammanhang det lever i, kunskap att hantera och påverka sin egen situation, har barnet en 

bättre förutsättning att utvecklas gynnsamt. 

KASAMs tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

♦ Begriplighet 

Begriplighet syftar till i vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässigt 

gripbara. Informationen är ordnad, sammanhängande och strukturerad, snarare än kaotisk, 

slumpmässing och oförklarlig. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att 

de stimuli som den kommer att möta är förutsägbara och när de är oväntade, i varje fall går att 

systematisera, förklara och göra begripbara (Antonovsky, 1991).   

 

♦ Hanterbarhet 

Till vilken grad personen upplever att resurserna som står till förfogande, kan hjälpa att möta 

de krav och stimuli som han eller hon ställs inför. ”Står till ens förfogande” syftar på resurser 

som är under personens egen kontroll eller kontrolleras av behöriga andra som han eller hon 

räknar med och litar på. En hög känsla av hanterbarhet gör att personen inte känner sig 

orättvist behandlad eller som ett offer för omständigheterna (Ibid.).   

 

♦ Meningsfullhet 

 

Enligt Antonovsky (1991) ses meningsfullhet som en motivationskomponent och förefaller 

vara den betydelsefullaste, utan denna blir varken hög begriplighet eller hög hanterbarhet 

särskilt varaktig. En stark känsla av meningsfullhet upplevs när personen känner att livet har 

en känslomässig innebörd. Att åtminstone en del krav och problem som personen ställs inför 

känns värda att investera energi och engagemang i samt att de upplevs som utmaningar 

snarare än belastningar. För ett barn till en psykiskt sjuk förälder kan det vara svårt att se en 

mening med och förstå tillvaron. Den kan bli mer meningsfull om barnet får hjälp med att 

spalta upp den i mindre delar. Då kan barnet lättare se en mening med det som sker och har 

skett, vilket bidrar till att det orkar kämpa.  

 

Antonovsky var intresserad av att förstå varför somliga trots att de utsätts för samma eller 

ännu större påfrestningar ändå förblir friska. Han undersökte hur människors generella 

motståndsresurser, socialt stöd, jagstyrka, ekonomi, kultur och liknande, kunde ge kraft att 

bekämpa en många gånger hög stressbelastning. Motståndsresurserna bidrar till att göra 



 12 

stressorerna begripliga. Genom att gång på gång utsättas för dessa erfarenheter skapas med 

tiden en stark känsla av sammanhang, vilken definieras som ”… en global hållning som 

uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 

är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall 

kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang.” (Antonovsky, 1991, s.46). 

 

Riskfaktorer 
Skerfving (2005) menar att det finns flera riskfaktorer i ett barns liv, förutom att barnets 

föräldrar har psykiska svårigheter förekommer även andra problem. Det är inte ovanligt med 

missbruk och relationsproblem mellan föräldrarna. Är barnet dessutom från en annan kultur, 

med åtskilliga uppbrott från sociala nätverk och flera traumatiska händelser kan detta bli 

mycket påfrestande för barnets utveckling. Ju fler problem som finns i ett barns liv, desto 

större blir behovet av kompensationsskyddande faktorer i form av skola, daghem, fungerande 

socialt nätverk samt andra viktiga vuxna i barnets närhet. 

 

Det innebär en extra svårighet och belastning, menar Skerfving (1996), för barn att ha en 

förälder som ständigt är nedstämd och otillfredsställd med tillvaron. Hon påpekar vikten av att 

tala om barnets hemsituation då det inte är ovanligt att barnet känner skuld, skam, rädsla samt 

ansvar för sin psykiskt sjuka förälder. Även som vuxen kan det vara svårt att möta en person 

som är akut psykotisk, för ett barn som lever tillsammans med och dessutom är beroende av 

den vuxne kan det bli en förlamande upplevelse. En vuxen dotter till en psykiskt sjuk mamma 

beskriver att det var ”som en skräckfilm för ett barn” att leva under dessa förhållanden. 

 

Skerfving nämner att det inte är ovanligt att barn har ”tystnadsplikt” om den psykiskt sjuke 

föräldern. Det är särskilt förbjudet att tala om sina sorger och problem utanför familjen, om 

barnet ändå väljer att göra det, är det ofta förknippat med skuldkänslor. Rädslan att bli 

placerad utanför hemmet kan vara bedövande för barnet, eftersom barnet har den vuxenroll 

som egentligen föräldern ska ha. Barnet känner ansvar och är rädd att föräldern inte klarar sig 

själv (Ibid.).  
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I ett försök att förstå och förbättra de psykiskt sjuka mammornas omsorgsförmåga redovisade 

Jacobsen, Leventhal, Miller och Quintana (2004) en studie med 44 mammor. Resultatet 

visade att en betydande riskfaktor var mammornas många gånger orealistiska attityder och 

förväntningar. Det framkom att en del av mammorna förväntade sig att barnet/barnen skull ge 

dem trygghet och omsorg. I dessa ombytta roller, där barnet fick ikläda sig en vuxenroll, 

förekom även hård fysisk bestraffning för att disciplinera barnen. Dessa orealistiska 

omsorgsattityder gjorde att barnen inte fick vara barn utan klara sig själva, utan vuxenstöd. 

 

Enligt Hindberg (1999) är omsorgssvikt när föräldrarna inte uppfattar barnets behov av skydd 

eller psykisk och fysisk närhet. En faktor som spelar in är omognad hos föräldern eftersom 

detta påverkar omsorgsförmågan i högsta grad. Omogna personer i detta sammanhang 

betraktas som egocentriska, krävande, impulsstyrda och beroende. Finns inte en frisk förälder 

i barnets närhet som kan kompensera upp den psykiskt sjuke förälderns omognad, blir detta 

till en riskfaktor för barnets utveckling. 

  

Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2001) redovisar en registerstudie som bygger på en 

uppföljning av barn i hushåll där någon vuxen vårdats på sjukhus för psykiatrisk diagnos 

1987-1990. Under perioden var det 34 000 barn, 2,3 procent av alla barn som hade minst en 

av sina föräldrar med en psykiatrisk diagnos från slutenvården. Barnens ålder var mellan 6-24 

år under uppföljningsperioden 1991-1994. Barnen var folkbokförda i samma hushåll som de 

vuxna 1985, men om de bott med föräldrarna hela tiden är osäkert. Studien påvisar 

anmärkningsvärda resultat. Dessa barn löpte nästan tre gånger större risk jämfört med 

normalpopulationen, att själva vårdas för psykiatrisk diagnos under uppföljningstiden. En 

nästan fördubblad dödsrisk konstaterades i förhållande till barn i andra hushåll. Förhöjda 

risker fanns även för narkotika- och/eller alkoholrelaterad diagnos och självmord/ 

självmordsförsök. Forskarna konstaterade att dessa överrisker till viss del men inte helt, 

påverkats av ogynnsamma socioekonomiska förhållanden.  
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Rollteori 

Inledning 
Rollteorin valdes utifrån att vi ville belysa olika roller ett barn har och förväntas ha, som 

växer upp med en psykiskt sjuk mamma, exempelvis vårdande- och vuxenroll samt rollen 

som samtalspartner. När barnet själv blir förälder, hur upplever det då sin egen föräldraroll? 

 

Rollteorin handlar om människors samspel med andra, hur de reagerar och handlar utifrån 

tolkningar och förväntningar, egna och andras, i olika situationer. Utifrån detta bildar 

människan sin identitet. Arbets- familje- och föräldraroller är faktorer som styr varje individs 

beteende och personlighet (Payne, 2002).  

 

”Roller formar vår identitet i andras ögon. Genom att andra reagerar på oss 

utifrån deras uppfattning av våra roller, påverkas vår egen bild av oss själva av 

dessa roller och de andras uppfattningar. ” (Ibid., s. 222) 

 

Syftet är att försöka förstå och förklara samspelet mellan individers tankar, känslor, beteende 

och det omgivande samhället. Samhället påverkas av individerna och dessa i sin tur påverkas 

av samhället. För att försöka förstå detta samspel, behövs kunskap om det sociala livet. Hur 

interaktionen mellan människor utspelas och på vilket sätt de kommunicerar, hur roller lärs 

och utövas samt hur värderingar och normer påverkar uppträdandet. Dessa processer förstås 

mot bakgrund av olika samhällsförhållanden (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

Eftersom rollteorin rör människors samspel med sin omgivning är Payne (2002) av åsikten att 

den kan användas som en social förklaring och som ett komplement, till psykologiska synsätt 

på personligheten. Den är specifik och lätt att förstå och använda. Den uppfattar roller som ett 

sätt att presentera sig själv och är inte konfrontativ. Den kan också bidra till en större klarhet 

om vad som sker, utan att skulden läggs på individen eller kritiserar beteendet eller tankarna.  

 

Giddens (2003) framhåller socialisation, som ett centralt begrepp inom rollteorin. Detta 

beskrivs som en process som varje individ kan styra och forma. Vi är inte från början 

programmerade till ett visst beteende. Socialisationsprocesserna är speciellt viktiga under 

barndomen, då en medvetenhet om sociala normer och värden grundas och genom detta 

uppnås ett jagmedvetande. Individen påverkas av omgivningens förväntningar. Dessa 
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processer fortsätter att styra och förändra oss under hela vår livstid. Genom yttre påverkan 

formas våra roller, exempelvis genom uppfostran och överföring av kultur från en generation 

till en annan. Ingen människa går fri från omgivningens reaktioner. Individen lär sig och följer 

normerna som gäller i det samhälle hon lever samt i den familj och kamratgrupp som hon 

tillhör. Därigenom socialiseras individen in i ett beteende som är socialt accepterat (Giddens, 

2003). 

 

Tillskrivna, förvärvade och förväntade roller 
Angelöw och Jonsson (2000) menar att roller kan vara tillskrivna eller förvärvade. Tillskrivna 

roller grundar sig på omständigheter till exempel att vara man eller kvinna, gift eller ogift, ung 

eller gammal och så vidare. Individen har ofta gjort sig en bild av hur dessa roller skall spelas. 

Förvärvade roller är något som vi själva tagit initiativ till, exempelvis utbildning eller en 

yrkesroll, utifrån detta formas identiteten. Andra människor reagerar på oss utifrån de roller vi 

har, utifrån detta skapas delvis individens självuppfattning. Rollförväntningar kan vara både 

generella och specifika. Föräldrarollen är ganska generell där föräldern själv har möjlighet att 

utformar sitt rollbeteende. I en yrkesroll däremot är roller specifika och detaljerade. 

  

Rollkonflikter 
Alla människor har en uppsättning olika roller enligt Payne (2002). En rollkonflikt uppstår när 

en roll inte kan förenas med en annan. En vuxen kan till exempel vara någons barn, mamma 

och maka.  I alla dessa positioner har den vuxne olika roller och därmed även olika 

förväntningar från omgivningen. Hur personen uppfattar sina roller påverkar i sin tur hur 

personen kan hantera förändringar och tryck utifrån. Ibland uppstår konflikter mellan roller, 

olika roller som innehas av en och samma person är oförenliga. Då vi är osäkra på vad en roll 

kräver av oss uppstår vad Payne kallar rollambiguitet, vilket betyder rollosäkerhet.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
Vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer med öppna frågeställningar med två vuxna barn 

till psykiskt sjuka mammor, respondenterna är idag själva mammor. I presentationen av 

respondenterna använder vi oss av fingerade namn för att skydda deras identitet. 

 

Presentation 
Katarina: 

Är 43 år, sambo i ett nytt förhållande sedan två år tillbaka. Hon har tre barn sedan tidigare, de 

är idag 4, 8 och 16 år gamla. Den yngsta är en flicka och de andra två är pojkar. Barnens 

pappa finns närvarande i deras liv. Katarina växte upp i en mellanstor stad tillsammans med 

sin mamma och lillebror. Hennes mamma och pappa skilde sig när hon var sju år. Katarinas 

mamma hade och har fortfarande diagnosen depression samt ångest och återkommande 

psykoser. Pappan missbrukade alkohol och hade inte så mycket kontakt med Katarina och 

hennes syskon.  

 

Ulla: 

Är 48 år, lever ensam sedan några år tillbaka. Hon har en son som är 14 år och som bor hos 

henne. Pappan till sonen är frånvarande och bor i en annan stad. Ulla var det enda barnet och 

växte upp i en större stad med sin mamma och pappa. Mamman har diagnosen schizofreni och 

långvariga depressioner. Pappan arbetade mycket borta från hemmet och missbrukade alkohol 

periodvis. 

 

Analys  
De två intervjuerna analyserades utifrån ett salutogent perspektiv, vi valde skyddande 

faktorer, resiliens, coping och Känsla Av SAMmanhang (KASAM) samt rollteori från det 

socialpsykologiska perspektivet. Riskfaktorer tas även upp då dessa framkom tydligt under 

intervjuerna i respondenternas uppväxt. Nedan presenteras resultaten av de fenomen som 

påträffades i intervjumaterialet, en övergripande ämnesfråga inleder fenomenen som därefter 

delats in i olika kategorier. Utifrån detta bearbetades och analyserades materialet, kopplingar 

gjordes mellan empiri och teori.  
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Hur upplevde du att det var att växa upp med en psykiskt sjuk mamma? 
Denna sammanställning visar vad respondenterna haft för upplevelser och olika roller i 

uppväxten med en psykiskt sjuk mamma.  

 

HUVUDKATEGORI UNDERKATEGORI 

Känslor/upplevelser Skuldbelägga sig själv 

Skamligt gentemot kamrater 

Oro, oförutsägbarhet 

Ilska 

Rädsla 

Skyddande faktorer Viktiga andra 

Återhämtning 

Kraftkällor  

Roller under uppväxten  Vuxenroll 

Rollen som samtalspartner 

Vårdande roll 

 

Känslor/upplevelser 
Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder, i denna studies fall en psykiskt sjuk mamma, 

drabbar alla i familjen inte minst barnen. Saker som anses självklara att barn får vara barn och 

få trygghet, omsorg och kärlek av sina föräldrar är något som drastiskt kan förändras i en 

sådan situation. Respondenterna hade många tankar och starka känslor kring uppväxten med 

den psykiskt sjuka mamman. För att barnet skall kunna hantera och bemästra situationen 

menar Helmen Borge (2005) att det behövs skyddande faktorer. Hur individen anpassar sig 

till situationen och hur den hanteras och bemästras är individuellt. 

Skuldbelägga sig själv 
Ulla berättar att hur hon än gjorde var mamman aldrig nöjd och hon kände skuld. 

  

 ”Det kändes som allt var mitt fel att jag inte fick ihop det som jag skulle. Jag ville ju 

bara att hon skulle bli glad eller nöjd eller reagera på nåt sätt . . . Hon har ju alltid gett 

mig mycket skuld också, aldrig var det bra hur jag än gjorde . . .” (Ulla) 
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Ett aktivt skuldbeläggande präglade samspelet mellan Ulla och hennes psykiskt sjuka 

mamma. Ulla kände att hon var orsaken till att tillvaron inte fungerade, mammans sjukdom 

och humörssvängningar fick henne att känna skuldkänslor. Skerfving (1996) menar att det 

inte är ovanligt att barn med dessa upplevelser känner skuld, skam, rädsla samt ansvar för sin 

psykiskt sjuka förälder.  

 

Skamligt gentemot kamrater 
Katarina upplevde att det var skamligt att ta hem sina kamrater och Ulla skämdes över sin 

mamma och kände att hon inte kunde berätta något om mammans sjukdom. 

 

”Det är klart att man påverkades, jag ville inte gå hem och så där . . . Det var ju inget 

kul och där låg mamma och grina . . .  hur kul skulle det vara för kompisarna? Man var 

ju väldigt unik som levde med en ensamstående sjuk mamma och kompisar var det ju 

aldrig tal om att ta med sig hem . . . det fanns ingen glädje hemma, jag skämdes inför 

dom, då var det lättare att vara hemma hos nån vanlig familj . . .” (Katarina) 

 

”Åh gud va jag skämdes . . . och ingenting fick jag ju säga för mamma  heller. . .” 

(Ulla) 

 

Katarina undvek hemmet så mycket som möjligt, det var skamligt att ta hem kamrater. Hon 

hanterade sin stressfyllda situation genom att inte gå hem till mamman, utan valde att gå till 

en ”vanlig familj” istället. Detta visade på att Katarina hade förmåga till hanterbarhet som är 

en av de skyddande delarna i KASAM. Ulla skämdes och kände att hon inte kunde berätta för 

någon om hur det var hemma. Skerfving (2005) menar att barnets upplevelser av att växa upp 

i en familj med en psykiskt sjuk förälder särskilt kännetecknas av ”tystnadsplikt”. Det lojala 

barnet avslöjar ogärna hur hemförhållandena är, det är särskilt förbjudet att tala om 

sjukdomen utanför familjen, skulle barnet ändå berätta något får det skuldkänslor. Dessa och 

känslor som oro och ilska tvingas barnet hålla inom sig, då en öppen kommunikation är 

otänkbar.  
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Oro, oförutsägbarhet 
Båda respondenterna upplevde oro och oförutsägbarhet i tillvaron.  

 

”Allt var väldigt oförutsägbart. Man visste aldrig vilket humör hon var på när man 

kom hem, om hon ville dö eller hur läget var . . . (Katarina) 

 

”Vilket kaos det var, ena dagen man kom hem så hade hon bakat sockerkaka och var 

den där vanliga mamman man ville ha, andra dagar så var hon helt galen . . . när man 

öppnade och tittade in i hallen så kunde jag känna i luften redan då, vilket humör hon 

var på då smög jag ut igen . .” (Ulla)  

 

Katarina och Ulla har haft liknande upplevelser av sin situation, tillvaron med den psykiskt 

sjuka mamman var orolig, ostrukturerad och oförutsägbar, det var jobbigt och de visste inte 

hur de skulle förhålla eller bete sig i mammornas närhet. Begriplighet är en av tre delar i 

KASAM, fattas den delen upplevs tillvaron kaotisk och oförutsägbar, barnet saknar inre och 

yttre stimuli som är förnuftsmässigt gripbara (Antonovsky, 1991). De hade inte någon i den 

egna familjen eller någon utomstående att ställa frågor till, för att kunna förstå det som skedde 

och bedöma situationen. Detta tyder på att tillräcklig begriplighet saknades för 

respondenterna. Ulla valde att vända i dörren och smyga ut när hon instinktivt kände att 

situationen var kaotisk och hotfull. Båda respondenterna hanterade ändå dessa situationer för 

stunden vilket kan ses som en del av Antonovskys KASAM, där begreppet hanterbarhet ingår 

som en skyddande faktor.  

 

Ilska 
Båda känner ilska och frustration när de ser tillbaka på sin uppväxt. 

 

”Jag blir så arg när jag tänker tillbaka på min uppväxt på alla saker som jag missat 

på grund av att mamma var så sjuk, att ha en mamma och ändå inte ha nån kan göra 

mig så arg idag . . . Jag kan vara så arg att jag var så ensam och inte sa nåt till nån . . 

. och sen att inte nån gjorde nåt, det måste ju ändå vara någon som sett nåt, förstått 

nåt . . .” (Katarina) 

”Jag kan vara arg på pappa att inte han hjälpte mig mer, men jag sa aldrig nåt. 

Undra om han förstod hur jag hade det, han kunde ju fly iväg i alla fall på veckorna, 
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tur att han kom hem igen när det var helg, fastän han var full . . . det var ändå lugnare 

liksom.” (Ulla) 

 

Det är med starka känslor som Katarina och Ulla ser tillbaka på sin uppväxt. Katarina var arg 

på sin mamma och hennes sjukdom och kände sig utlämnad och ensam i sin situation.  

 

Ulla kände ilska och var frustrerad mot sin pappa som inte fanns där för henne, vilket 

bekräftas av Hindberg (1999) som menar att även om pappan finns med i bilden är det vanligt 

att han har egna problem exempelvis alkoholism, det är vanligt att barnen tror att föräldrarnas 

problem är deras fel och att de är enda i världen som har det på det här sättet. 

 

Hanterbarhet är en av tre delar i KASAM, fattas den delen känner sig personen förbisedd och 

som ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 1991). Hanterbarheten var låg för Katarina 

och Ulla, de kände att situationen var okontrollerbar, ingen lyssnade och fanns tillhands för 

dem. Känslor av uppgivenhet, frustration och ensamhet framkommer i intervjuerna.  

 

Rädsla 
Både Ulla och Katarina upplevde rädsla att gå hem samt att själva bli sjuka, som sina 

mammor. Även fysisk bestraffning förekom då Katarinas mamma inte orkade med 

situationen. 

 

” . . . hon kunde stå bakom dörren och hoppa fram när jag kom in och nästa stund blev 

hon helt normal. . . jaa . . . och jag var stel av skräck och visste inte vilket ben jag 

skulle stå på . . .” (Ulla) 

 

” Mamma sa ofta att jag skulle passa mig och göra som hon sa, allt var mitt fel hela 

tiden . . . att jag fanns till och blivit född till denna skitvärld. Det var mycket hot hela 

tiden, och jag lydde för det mesta, jag vågade ju inget annat . . . bli sjuk som hon, det 

var ju det sista man ville . . .” (Ulla) 

 

”När mamma inte orkade ta konflikter så fick jag en hel del stryk faktiskt, då kom 

livremmen eller rottingen fram, det var väl lättast så . . . men varför jag fick  så mycket 
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stryk kan jag inte förstå, alla gånger hade jag ju faktiskt inte gjort nåt bus . . .” 

(Katarina) 

  

Även som vuxen kan det vara svårt att möta en person som är psykotisk, för ett barn som 

dessutom är beroende av föräldern kan det bli en paralyserande upplevelse. En vuxen dotter 

till en psykiskt sjuk mamma beskriver att det var ”som en skräckfilm för ett barn” att leva 

under dessa förhållanden (Skerfving, 1996). Barnens copingförmåga beror på hur barnet 

hanterar stress och påfrestningar. De barn som ändå klarade av förälderns psykiska sjukdom 

hade motståndskraft att inte överväldigas att bli indragen i sjukdomen (Skerfving, 2005). Ulla 

upplevde ibland hotfulla situationer och en känsla av att hon ”var stel av skräck” och var rädd 

att själv bli sjuk, ”att bli som mamma” var de sista hon ville. Trots hot och rädslor bemästrade 

hon situationen och drogs inte med i mammans psykiska sjukdom. Hon minskade stress och 

ångest genom att göra som hon blev tillsagd för att undvika hotfulla situationer, 

KASAMdelen hanterbarhet går här att återfinna i Ullas berättelse. 

Hindberg (1999) menar att barn till psykiskt sjuka löper större risk att utsättas för fysisk 

bestraffning. Känslorna som väcks i samband med detta kan vara svåra att begripa för ett 

barn, vilket visar sig i Katarinas fall, hon fick stryk när mamman inte orkade sätta gränser och 

ta konflikter, för Katarina var detta obegripligt. I Antonovskys KASAM ingår känslan av 

begriplighet, den saknas i just det här sammanhanget i hennes liv. Helmen Borge (2005) 

menar att barn som visar en sund anpassning under svåra familjeförhållanden och ändå gör 

något aktivt åt situationen visar på en resiliensförmåga, detta visar sig hos båda 

respondenterna.        

  

Skyddande faktorer  
Skyddsfaktorerna måste samverka för en gynnsam utveckling. De skyddande egenskaperna är 

en kombination av yttre faktorer och barnets egen kompetens, krafter och styrkor samt de 

erfarenheter som barnet gör (Skerfving, 2005). 

 

Trots svåra upplevelser och påfrestningar både under barndomen och i uppväxten, klarar sig 

ändå vissa barn bra senare i livet. Hur de överhuvudtaget orkar kan vara svårt att förstå. De 

stora insatserna har inte funnits i uppväxten eller i barndomen i respondenternas liv. Det som 

har varit av stor betydelse är andra trygga vuxna i deras närhet exempelvis granntanterna och 

andra i omgivningen som har brytt sig och som de fått förtroende för och släppt in i sin 
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livsvärld. De har även funnit återhämtning i fritidsaktiviteter och andra kraftkällor, faktorer 

som bidrog till att respondenterna trots allt utvecklades gynnsamt.  

Viktiga andra 
Båda respondenterna hade viktiga andra i sin omgivning som de kunde söka tröst och hjälp 

hos.  

” Jag hade både min mormor som alltid ställde upp och tog hand om mig och brorsan, 

men sen var det en granntant som alltid hade sin dörr öppen för mig. Dit kunde man 

alltid slinka in på lite saft och bullar.” (Katarina) 

 

” . . . mina snälla granntanter, Helga och Hulda, speciellt Helga som dessutom var så 

sjuk själv,  fysiskt sjuk . . . hon fanns där hela tiden . . .  hur orkade hon? När jag ser 

tillbaka på dem så förstår jag att de hjälpte mig i det tysta . . . hur hade det gått utan 

dom?” (Ulla) 

 

Werner (2003) och Skerfving (2005) framhåller viktiga andra som stöd i barnets närhet, 

släktingar, lärare, kamraters föräldrar eller en granne. Den andra delen i KASAM är 

hanterbarhet, hur personen kan påverka och hantera sin situation, antingen själv eller med 

hjälp av andra i sin närhet som den litar på. Båda respondenterna kunde hantera sin 

livssituation bättre med hjälp av andra viktiga vuxna i sin närhet, i detta fall båda 

respondenternas granntanter, Katarina hade även sin mormor. De fanns tillhands och verkade 

ha förstått hur de hade det hemma och dessa vuxna förebilder visade sig vara av stor betydelse 

för respondenternas gynnsamma utveckling. Helmen Borge (2005) framhåller att om barnen 

aktivt uppsöker personer de trivs med och gör något trevligt tillsammans med andra ökar 

förmågan till resiliens.  

 

Återhämtning 
Båda respondenterna återhämtade sig på olika sätt.  

 

”  . . . jag sportade väldigt mycket, jag var alltid i farten, ena året var det fotboll, och 

nästa år var det basket . . . ” (Katarina) 
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”Skolan var mitt ”andningshål”, där var jag på semester, dagdrömde och hade det 

lugnt och skönt. Jag var alltid trött men glad, fick inte så mycket gjort, men det gjorde 

inte så mycket. Jag tror att läraren förstod. Jag vila upp mig där . . .  ” (Ulla)  

 

Enligt Werner (1995) och Skerfving (2005) är det en skyddande faktor att effektivt använda 

sina anlag och ha regelbundna vanor samt att ha förmåga och vilja att planera tillvaron. En 

fritidssysselsättning som ger självförtroende och självkänsla är av största vikt, det gör att 

barnet senare kan få styrkan att påverka sin egen livssituation (Hindberg, 1999). Katarina 

planerade och ägnade sig regelbundet åt olika sporter på sin fritid och återhämtade sig genom 

detta. Ulla återhämtade sig på skolan och upplevde det som att läraren förstod hur hon hade 

det hemma. Respondenterna återhämtade sig på olika sätt vilket gjorde det lättare att klara av 

påfrestningarna från omgivningen. 

 

Kraftkällor 
Respondenterna hämtade kraft och styrka i olika aktiviteter, där de fann trygghet och glädje. 

Dagdrömmeri och fantasivärldar var en del av deras verklighet.  

 

” Jag älskade att vara i skogen, ibland skolkade jag från skolan och var i skogen och 

byggde kojor istället.  Jag känner fortfarande när det stormar och är kaotiskt i livet, att 

jag tankar bra och får kraft av att vara i skogen, jag kan vara där hur länge som helst! 

Skratt och humor har jag alltid haft och det har nog varit min räddning många 

gånger.” (Ulla)  

 

”Jag tyckte om att pyssla också satt och dagdrömde och fantiserade i mina egna 

världar, jag tyckte också om att handarbeta, det blev något fint som fanns kvar . . .” 

(Katarina) 

  

Tredje delen i KASAM är meningsfullhet och den betydelsefullaste, den ses som en 

motivationskomponent, utan den blir de andra delarna i begreppet, hanterbarhet och 

begriplighet inte särskilt bestående. När individen kan finna någon mening i det som sker och 

få en känsla av sammanhang, finns förutsättningar för en gynnsam utveckling (Antonovsky, 

1991). Både Ulla och Katarina kände meningsfullhet, då de använde sin energi och kreativitet 

och sitt engagemang till olika sysselsättningar utanför familjen och de vardagliga 
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påfrestningarna, vilket bidrog till en positivare självbild och gav en känsla av meningsfullhet. 

Detta styrks av Skerfving (2005) som menar att om barnet är energiskt, kreativt och har 

fritidsintressen, kan detta ge en känsla av sammanhang även som vuxen. En del barn är mer 

kreativa än andra och kan därmed utveckla pseudoresiliens, genom sin konstnärliga förmåga 

flyr de från svåra familjeförhållanden till egna fantasivärldar (Anthony & Cohler 1987). Både 

Ulla och Katarina visade prov på detta genom sin kreativitet och konstnärliga förmåga, 

Katarina berättar om hur hon flydde in i fantasins och dagdrömmarnas värld. Enligt både 

Werner (1995) och Skerfving (2005) är positiv läggning samt humor en skyddande faktor i ett 

barns liv. Humor och skratt var många gånger räddningen för Ulla i hennes liv och en viktig 

skyddande faktor, där hon fann kraft och styrka.  

 

Roller under uppväxten  
Alla roller som en person har under sin livstid, arbets- familje- och föräldraroller formar 

personens identitet och styr beteendet. Personens självuppfattning skapas delvis genom 

omgivningens förväntningar och tolkningar (Angelöw & Jonsson 2000). De förväntningar och 

krav som riktades mot barnen från de psykiskt sjuka mammorna och omgivningen var många 

gånger högt ställda och inte åldersadekvata. Att utveckla och ta reda på vem de själva var fick 

inte stort utrymme. Giddens (2003) betonar att socialisationsprocesserna är speciellt viktiga 

under barndomen, då normer och värderingar grundläggs och ett jagmedvetande uppnås. 

Respondenterna påverkades naturligtvis av föräldrarnas orealistiska förväntningar och 

socialiserades in i ett beteende som var accepterat i hemmet. 

 

Vuxenroll 
Båda respondenterna upplevde att de tidigt fick ta vuxenroller, att vara mamma till sin 

mamma, ibland antogs även en papparoll då pappan var frånvarande.  

 

”Oj, suck . . . ja man fick ju ta mycket ansvar, mamma låg ju mest . . . Var hon uppe så 

grät hon mest. Pappa fanns inte med i bilden, han hade stuckit till en annan kvinna och 

han brydde sig inte om oss. Man tog det till sin uppgift att vara den starka, att vara 

den duktiga och lära sig att gå och handla och fixa ihop lite mat å . . . Så här var det, 

det var mitt ansvar att det mesta skulle funka hemma. Mamma hade nog med att bara 

finnas till. Hon var ju ledsen jämt . . .” (Katarina) 
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”Det var min uppgift att gå och handla pappa jobbade ju mest borta, mamma vägrade 

gå ut när det var som värst, jag gjorde så gott jag kunde med allt. Mamma blev ju så 

arg när det såg ut hemma och var stökigt, det var det ju jämt tyckte hon, hur jag än 

städade så var det stökigt . . . ” (Ulla) 

 

”Jag kände att jag inte fick vara barn, det var mitt ansvar att hålla reda på mamma, 

när jag kom hem fanns det ingen mat, det är ju en mammagrej egentligen . . . Istället 

fick jag vara mamma till min mamma när jag egentligen tyckte att hon skulle bry sig om 

mig . . . kändes som att jag fick vara en pappa också, för han var ju inte där heller . . .” 

(Katarina) 

 

”. . . ibland trodde mamma att alla var farliga, att det fanns andra i lägenheten som inte 

jag såg i alla fall . . . Då fick jag säga till henne att så kunde det väl ändå inte vara . . . 

men ibland blev jag ändå rätt rädd . . .” (Ulla) 

 

Mycket tidigt fick båda respondenterna ta ett omfattande vuxenansvar hemma. Deras egna 

behov och att utveckla sin egen identitet fick lite utrymme. De antog olika vuxenroller och 

rollkonflikter uppstod då respondenterna inte fick vara barn, utan var mammor till sina 

psykiskt sjuka mammor istället. De skötte ofta både dem och den dagliga omsorgen i hemmet, 

de fick ibland även ta en papparoll då papporna sällan var närvarande. Skerfving (2005) anser 

att hur föräldraskapet påverkas av psykiska problem, beror i stor utsträckning på om det är 

mamma eller pappa som är sjuk. I regel är det fortfarande mamman som har huvudansvar för 

barnen även om hon har psykiska problem.  

 

Rollen som samtalspartner 
Båda respondenterna fungerade som samtalspartners och stöttade sina psykiskt sjuka 

mammor.  

 

”Det jag kan komma ihåg idag är väl att jag alltid var den som skulle trösta mamma 

och att hon gärna ville bli tröstad av mig, det märkte jag ju . . . Ofta så var det så att 

jag stannade hemma med henne fastän jag ville ut till mina kompisar . . .” (Katarina) 
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”. . . hon frågade och krävde svar, att jag hela tiden skulle komma med goda råd, men 

det kändes inte som hon lyssnade i alla fall . . .” (Ulla) 

 

Jacobsen et al. (2004) menar att de psykiskt sjuka mammorna många gånger har orealistiska 

omsorgsattityder och förväntar sig att barnen skall ge dem omsorg och trygghet, de får anta en 

vuxenroll och klara sig utan vuxenstöd. Detta framkommer tydligt i båda respondenternas 

berättelser, båda mammorna har orealistiska omsorgsattityder och förväntar sig att Ulla och 

Katarina skall finnas till hands för dem. Ulla upplever sin mamma som självupptagen och 

Katarina stannar hemma istället för att gå ut med sina kompisar. De fick anta vuxenroller, 

vara mammor till sina mammor och samtalspartners till dem, ge tröst och stöd komma med 

goda råd, Ulla kände att hennes mamma krävde svar av henne. Enligt Giddens (2003) lär sig 

individen att följa de normer som gäller i familjen och socialiseras in i ett beteende som är 

accepterat i familjen. Både Ulla och Katarina följde de normer som gällde i deras familjer, de 

socialiserades in i dessa beteenden och vuxenroller, deras egna behov åsidosattes.  

 

Vårdande roll 
Båda respondenterna upplevde att de fick sätta sina egna behov åt sidan och vara glad och se 

till att andra har det bra.  

 

” Tänk hur det där följer mig som en röd tråd genom livet att alla ska ha det bra hela 

tiden, men jag då? Jag funderar faktiskt ofta på det här, när blir det min tur? Såklart 

har jag ju jobbat inom vården, skratt! Det är så typiskt mig!” (Katarina) 

 

”Alltid skulle man vara så glad, för att på nåt sätt uppväga att mamma alltid var så 

ledsen och behövde stöd, så var jag alltid så glad, även om det inte kändes så inuti . . .” 

(Ulla)  

 
Både Ulla och Katarina har haft vårdande roller, de har hjälpt och stöttat sina mammor och 

andra i sin närhet men glömt bort sig själva. Även här ser vi att de socialiserades in i en 

vårdande roll och var de som tog ansvaret för mammornas välbefinnande. Ulla verkade alltid 

glad utåt även om det inte kändes så inombords. Enligt Skerfving (2005) är humor en 

skyddande faktor och det gynnade Ullas vardag.  
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Förvärvade roller är något vi själva tagit initiativ till, de är beroende av våra insatser och 

ansträngningar (Angelöw & Jonsson, 2000). Katarina har även haft en vårdande roll i sitt 

yrkesliv. Hon har nu börjat en ny yrkesinriktning, genom denna nya förvärvade roll kan hon 

bli sedd och bekräftad på ett annat sätt samt ta reda på vem hon själv är och vad hon vill med 

sitt liv. 

 

Hur upplevs det egna föräldraskapet? 
Av sammanställningen nedan framkommer hur respondenterna upplevt och upplever den egna 

föräldrarollen.  

 

HUVUDKATEGORI UNDERKATEGORI 

Föräldraskap/föräldraroll Innan/under graviditeten 

Småbarnstiden 

Nutid 

Tillbakablick/framtid Önskat stöd/hjälp 

Funderingar kring framtiden 

 

Föräldraskap/föräldraroll 
Respondenterna hade många tankar kring det egna föräldraskapet. Det var inte en självklarhet 

att de själva ville bli föräldrar, rädslan att själva bli sjuka som sina mammor fanns hos dem.   

 

Innan/under graviditeten 
Båda respondenterna hade funderingar både innan och under graviditeten över det egna 

kommande föräldraskapet. 

 

”Jag hade ju bestämt mig att jag inte skulle ha några barn och det stod jag fast vid 

ganska länge, men sen kom man väl till den här vändpunkten, skall man förbli barnlös 

eller hur skulle det bli? Min man ville ju ha barn, så efter många om och men så sköt 

jag mina rädslor åt sidan . . . under hela graviditeten var jag jätteorolig. Jag ångrade 

mig flera gånger och mådde väldigt dåligt psykiskt. Jag blev rädd att jag också skulle 

hamna i en djup depression, men det gjorde jag aldrig och det var min största fasa inför 

att bli mamma. Det var mycket som kom upp under den tiden . . . hur skulle jag kunna 

bli en bra mamma? (Katarina) 
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”Ja, jag var ju ingen som tittade ner i barnvagnar och gullade och så med bebisar . . .    

råkade bli gravid det bara blev så, jag hann inte fundera så mycket just då . . . eller 

fundera jag kommer inte ihåg egentligen, jag tror jag var i nån slags chock, eftersom 

inget var planerat . . . (Ulla) 

 

I föräldrarollen är förväntningarna generella där individen har stor självständighet att utforma 

sitt rollbeteende (Angelöw & Jonsson, 2000). Enligt Payne (2002) är det i samspel med andra 

vi handlar, utifrån egna och andras rollförväntningar, i olika situationer. Även om 

föräldrarollen har ett större utrymme för eget självbestämmande kände både Ulla och Katarina 

sig osäkra i sin kommande roll som mamma och förälder. Katarina hade bestämt att hon inte 

skulle skaffa några barn. Förväntan från hennes man som längtade efter barn fick henne att 

ändra sitt beslut. Det var med stor oro som hon senare genomgick en graviditet och kände en 

rollosäkerhet då hon inte visste hur en bra mamma skulle vara. Katarina upplevde att 

rollförväntningarna på henne var för stora och detta gjorde henne osäker, hon hade hunnit 

fundera lite kring mammarollen och föräldraskapet. Ulla däremot var helt oförberedd på 

mammarollen då hennes graviditet inte var planerad. 

Småbarnstiden 
Tankar och funderingar kring det egna föräldraskapet fanns alltid med, mer eller mindre.  

  

”Hur skall jag klara av det här? Hur gör man? Jag hade ju ingen aning . . . hur skulle 

en förälder vara? . . . Inte som min egen mamma i alla fall . . . Jag har alltid haft svårt 

för kroppskontakt och kramar och sånt  och nu när jag själv blev mamma förstod jag, 

det blev så tydligt att jag hade det svårt att visa äkta känslor.  (Ulla) 

 

”Jag blev en fena på att låna böcker och läsa om hur man gjorde som förälder. Jag 

ville inte fråga så mycket heller, jag ville vara så duktig och klara barnen själva. Jag 

var mycket känslig för om någon sa nåt om hur jag gjorde. . . (Katarina) 

 

Enligt Payne (2002) uppstår en rollosäkerhet när vi inte vet vad som krävs av oss i en viss 

situation. Konflikter uppstår ibland mellan olika roller som innehas av en och samma person. 

Rollosäkerheten var något som Ulla fick kämpa med under småbarnstiden då hon kände en 

stor osäkerhet i sin föräldraroll, hon visste att hon inte ville bli som sin mamma, men hur 

skulle hon agera i sin egen mammaroll? Den känslomässiga delen att ge äkta kramar och 
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närhet till sitt barn var något som blev tydligt att Ulla hade svårigheter med att ge när hon 

själv skulle bli förälder och bli en rollmodell för sitt barn. Katarina läste sig till hur en bra 

förälder skulle hantera sitt barn och hennes rollosäkerhet blev tydlig i att hon inte vågade 

fråga någon om föräldraskapet då hon var känslig för vad andra kunde säga om henne som 

mamma. 

Nutid 
Idag är tankarna och funderingarna något annorlunda. Respondenterna upplever nu mer glädje 

och självförtroende i sin föräldraroll/föräldraskap. 

 

 ”Nu har man ju vuxit in i rollen som mamma och efter tre barn så känner man ju att det 

här fixade jag!  Mina barn mår ju faktiskt bra, jag grejade det här, trots allt . . .” 

(Katarina) 

 

”Hade jag vetat det jag vet idag att det har gått så bra ändå, så brukar jag tänka att jag 

hade nog velat ha fler barn, men det blev inte så . . . Jag kanske var onödigt rädd jag 

hade ju så dåligt självförtroende och trodde att jag inte skulle bli någon bra förälder. 

Men jag känner att jag har gjort så gott jag kan och vi mår ju faktiskt bra båda två, tänk 

att det blev så ändå!” (Ulla) 

 

Skerfving (2005) samt Werner (2003) framhåller att en av de fem skyddande faktorerna som 

hjälpt utsatta barn att utvecklas positivt i vuxenlivet var viktiga övergångar i livet som gav 

möjlighet till förändring som exempelvis föräldraskap. Båda respondenterna har funnit sig 

mer tillrätta och känner sig tryggare och anser sig ha fått mer självförtroende i föräldraskapet. 

Enligt Hindberg (1999) visar flera undersökningar att förvånansvärt många barn som har 

vuxit upp med psykiskt sjuka föräldrar ”klarar sig” relativt bra.  

Tillbakablick/framtid  
Båda respondenterna skulle ha önskat mer stöd och hjälp från omgivningen. Trots svårigheter 

har de båda funnit styrka i sina upplevelser.  

Önskat stöd/hjälp 
Båda respondenterna hade önskat att det fått mer hjälp från närstående och professionella som 

sett deras behov. Båda skulle vilja ha haft någon som sett och kunnat förklara allt som hände, 

någon att prata med och som lyssnat på dem.   
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”Tänk om jag bara skulle ha haft ett syskon . . . bara det skulle ha gjort att jag inte känt 

mig så ensam i allt . . . Det var otäckt när man inte hade någon att fråga om allt 

konstigt som hände, jag vågade inte berätta för nån heller för det fick jag ju absolut inte 

för mamma, det fick inte komma fram hur det egentligen var hemma. Jag kan idag 

känna att det var tabubelagt, något som man inte skulle prata om, det var skamligt.” 

(Ulla) 

 

”Det jag hade önskat var att nån hade kommit och räddat mig och brorsan, eller att 

nån bara frågade oss hur det egentligen var där hemma . . . Jag kände mig så väldigt 

rädd och liten hela tiden och så kan jag känna mig än idag. En liten flicka som är rädd 

för flera saker och som egentligen inte riktigt vågar det som jag skulle ha vågat med 

bättre förutsättningar. Idag är inte det här så konstigt som det var då, utan idag så ser 

nog de flesta vuxna barn på ett helt annat sätt. Idag så får barn synas och syns på ett 

helt annat sätt. Jag tror att skolan är snabbare idag att anmäla om de skulle se något 

konstigt, det gjorde man inte på den tiden . . . Det är vad jag tror i alla fall  . . .” 

(Katarina) 

 

Båda Ulla och Katarina hade önskat att de hade haft någon under uppväxten att tala med och 

som hade kunnat förklara för dem om mammans psykiska sjukdom. De saknade någon att 

dela alla sina upplevelser och problem med. Båda upplevde att det var skamligt att tala om 

sjukdomen när de växte upp på 1960-talet och något de skulle hålla tyst om. Skerfving (2005) 

menar att under alla omständigheter är det viktigt att barn till psykiskt sjuka föräldrar blir 

uppmärksammade, att deras rädslor, önskningar och behov tas på allvar. Att barnets 

perspektiv lyfts fram fristående från föräldrarnas behov och önskningar när familjens behov 

bedöms. Föräldrar och barn skall för den skull inte ses som separata enheter, eftersom de har 

band mellan sig, men barnen är också egna individer.  

 

Respondenterna tror att barn som har vuxit upp med psykiskt sjuka föräldrar syns på ett annat 

sätt idag och lättare får hjälp och stöd av både professionella och sin närmaste omgivning.    

Samhällets medvetenhet har förändrats och barn överhuvudtaget har blivit mer synliga och 

deras situation uppmärksammas och synliggjorts i västvärlden (Skerfving, 2005).     
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Funderingar kring framtiden  

De ser hoppfullt på framtiden och kan idag ändå finna styrka i sina upplevelser av att växa 

upp med en psykiskt sjuk mamma.    

 

 ”Jag blev inte sjuk . . .Men hur det än är och hur den än har varit så blev det ju bra 

ändå! Jag har ju jobbat mycket med mig själv, både i självhjälpsgrupper och i olika 

slags samtalsterapier, så jag har verkligen försökt att förstå och komma till sinnesro 

med mig själv och förlåta mamma för allt. Det har inte varit så lätt, men jag kan idag 

ändå känna mig styrkt av allt som hände och jag vet inte om jag skulle vilja ha varit 

utan det . . . Jag vet inte om nåt annat, om hur en vanlig uppväxt hade varit med en frisk 

mamma. . .” (Ulla)  

 

”Det som är positivt är att jag alltid har fått lita till mig själv och att det bara är jag 

som kan fixa allt, sen kan det ibland bli för mycket och då har jag svårt och glömmer 

också bort att jag kan be om hjälp . . . Sen om man ska kalla det positivt så är jag 

oerhört känslig för hur barn har det. Jag klarar inte av att se orättvisor och när barn 

far illa, så är det jag som reagerar, det kan vara antingen på skolan eller ute på stan, 

ja, det har hänt att jag har tagit barn i försvar när jag har hört att föräldrarna har varit 

orättvisa.” (Katarina) 

 

Skerfving (2005) menar att majoriteten av barn till föräldrar med psykisk problematik växer 

upp till välfungerande vuxna med förmåga att arbeta, älska och vänta sig gott av tillvaron. Att 

de är motståndskraftiga och har en förmåga till återhämtning innebär inte att de inte känner 

sorg och smärta av svåra upplevelser i barndomen.  

Sammanfattningsvis kan vi se att trots svårigheter i respondenternas uppväxt med en psykiskt 

sjuk mamma och med en betydande andel riskfaktorer återfanns dock flertalet skyddande 

faktorer. Dessa har gynnat dem positivt och varit av mycket stor betydelse i deras uppväxt och 

senare i deras egen föräldraroll.  
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DISKUSSION  
Föresatsen i vår studie var att utgå från det salutogena perspektivet, även om upplevelsen av 

att växa upp med en psykiskt sjuk mamma också är förknippat med flertalet riskfaktorer. 

Genom halvstrukturerade intervjufrågor ville vi få inblick och en ökad förståelse för 

respondenternas upplevelser, av att växa upp med en psykiskt sjuk mamma samt hur detta har 

påverkat dem i deras egen föräldraroll. Utifrån vår egen förförståelse och tidigare forskning är 

vi medvetna om dessa osynliga barns många gånger svåra barndomsupplevelser med en allt 

för stor ansvarbörda. Resultatet visar att trots en betydande andel riskfaktorer, återfinns dock 

flertalet skyddande faktorer i respondenternas uppväxt med en psykiskt sjuk mamma. Detta 

har gagnat dem och varit av stor betydelse i deras uppväxt och senare i deras egen 

föräldraroll. 

 

Vi har medvetet valt att inte fokusera på omsorgsförmåga, anknytning och samspel med 

föräldrarna, men vi är medvetna om att även dessa faktorer är av stor betydelse och inverkan 

på barnets gynnsamma utveckling. Helmen Borge (2005) framhåller att närmare vartannat 

barn som lever under svåra uppväxtförhållanden trots allt klarar sig bra i livet och utvecklar 

sin förmåga till resiliens, dessa barn har förbisetts och därmed har vi gått miste om kunskapen 

som dessa barn kan ge oss. Vår studie tyder på liknande resultat, trots flertalet riskfaktorer 

verkar skyddande faktorer ha en positiv och stärkande inverkan samt vara avgörande och ha 

en väsentlig betydelse för barnets uppväxt och framtida föräldraroll. Även Hindberg (1999) 

menar att olika undersökningar visar att förvånansvärt många barn som har vuxit med 

psykiskt sjuka föräldrar ”klarar sig” relativt bra. Hon ifrågasätter dock vilket pris dessa barn 

har fått betala, och vad menas med ”att klara sig”? Hon menar vidare att det finns anledning 

att påpeka att en ytanpassning inte nödvändigtvis är ett tecken på psykiskt välbefinnande.  

 

Under arbetets gång har även vi har funderat på vad ”klara sig” relativt bra, ha en gynnsam 

utveckling till en välfungerande vuxen och utvecklas godartat, egentligen betyder. Vad som 

upplevs som gynnsamt och välfungerande är högst individuellt. Skerfving (2005) nämner att 

när individer har förmåga att arbeta, älska och vänta sig gott av tillvaron, har de utvecklats till 

välfungerande vuxna. Detta kan vi också se hos våra respondenter, de har inte själva drabbats 

av psykisk sjukdom, trots svårigheter i barndomen och uppväxten ser de ändå hoppfullt på 

livet, föräldraskapet och framtiden.  
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Vår förvåning blev stor när vi upptäckte att det inte finns någon tidigare forskning om vår 

frågeställning, hur vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar, upplever sin egen föräldraroll. Vi 

kontaktade forskaren och socionomen Annemi Skerfving, som inriktar sin forskning på barn 

till psykiskt sjuka föräldrar, hon bekräftade detta och om det hade funnits hade hon eller 

hennes nätverk av forskarkollegor vetat om detta. Hon anser att frågan bör lyftas fram och 

studeras ytterligare då det är ett helt outforskat område. Att vi fann ett sådant område väckte 

stor nyfikenhet, men även förvåning och bestörtning över att dessa, nu vuxna fortfarande 

osynliga barn inte ägnas någon större uppmärksamhet, när de själva växer upp och blir 

föräldrar. Detta gör att någon tidigare forskning inte går att finna som kan bekräfta eller 

dementera våra resultat.  

 

Att vara förälder är en svår och många gånger komplex roll att hantera. Har uppväxten 

dessutom varit psykosocialt belastad gör det troligtvis inte det föräldraskapet lättare att bära. 

Det visar sig tydligt i respondenternas svar, det var inte en självklarhet att de själva skulle bli 

föräldrar, en stor osäkerhet framkom i deras egna tankar och funderingar kring den blivande 

föräldrarollen. De upplevde att de saknade och inte hade fått ”mallar” för hur en bra mamma 

skulle vara. Både Katarina och Ulla kände en stor osäkerhet, oro och rädsla över hur de skulle 

klara av och agera i den egna föräldrarollen, Ulla ville inte bli som sin egen mamma, hon såg 

inte någon bra rollmodell i henne. Det kan bero på att hon inte visste hur en bra mamma 

skulle vara och göra i denna för henne nya föräldrasituation. Ulla tror själv att det kan ha 

bottnat i hennes dåliga självförtroende, hon trodde inte att hon skulle bli en bra förälder. I 

hennes berättelse går att utläsa att hon många gånger upplevde att hur hon än gjorde så blev 

det aldrig tillräckligt bra i mammans ögon. Troligtvis kan också det faktum att hon var helt 

oförberedd på föräldrarollen, då hennes graviditet inte var planerad, också haft en negativ 

inverkan på henne och gjort henne osäker och ängslig i sin egen föräldraroll.  

 

 I dag känner sig båda respondenterna tryggare, självförtroendet har ökat, de upplever att de 

vuxit in i sina föräldraroller. Hos båda framkommer tydligt en önskan om och ett behov av 

stöd och hjälp, från det egna nätverket och från professionellt håll i det egna föräldraskapet. 

Vi är av åsikten att deras behov bör tillgodoses och att resurser bör satsas på denna 

försummade grupp, om de fått detta skulle deras föräldraskap ha underlättats avsevärt. Trots 

allt känner de ändå att de klarat av situationen. Detta kan ha att göra med att skyddande 

faktorer ändå fanns i deras tillvaro och som Skerfving (2005) framhåller, är barnet energiskt, 

kreativt och har fritidsintressen, kan detta ge en känsla av sammanhang även som vuxen. Som 
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vi ser det, bidrog detta till en positivare självbild och gav en känsla av meningsfullhet som är 

den viktigaste motivationskomponenten. Båda respondenterna visade på både resiliens i 

risksituationer och copingstrategier när situationen krävde det, och tack vare detta kunde 

situationerna hanteras. De skyddande faktorerna har gemensamt hjälpt respondenterna att 

utvecklas gynnsamt till väl fungerande vuxna och föräldrar.   

 

Vi har valt rollteorin, det kan finnas andra teorier som också skulle ha passat, men denna 

valdes för att den gagnade vårt syfte bäst. Vi ville se om respondenterna antagit olika roller i 

sin uppväxt med en psykiskt sjuk mamma och senare hur de upplevt sin egen föräldraroll. 

Payne (2002) anser att den skall ses som ett komplement till andra mer omfattande teorier. Vi 

anser att rollteorin kan ge ökad självkännedom, den lägger ingen skuld i beteendet eller 

tankarna, den är enkel, lätt att förstå och använda sig av både som privatperson och i 

professionellt arbete. En nackdel med teorin är att den inte talar om hur beteendet kan 

förändras eller hur eventuella känslor som kommer upp skall hanteras. Vi är medvetna om att 

rollteorin inte är heltäckande och inte har några lösningar på hur känslor som uppkommer ska 

behandlas, för detta krävs kompletterande tekniker, detta kan ses som en svaghet i vår studie.  

Det kan även ses som en svaghet att endast två respondenter medverkade, men det kan även 

ses som en styrka att vi ändå har fått uttömmande svar från båda, trots att ämnet är känsligt.  

 

I resultatet kan vi utläsa att respondenterna har antagit en mängd olika vuxenroller, roller som 

de har socialiserats in i och förväntats ta, rollkonflikter och rollosäkerhet har då uppstått.  

De fick åsidosätta sina egna behov och dessa roller blev ett allt för stort ansvar för dem att 

bära. Payne (2002) riktar kritik mot rollteorin och menar att kvinnor förväntas utgöra centrum 

i familjen och döttrarna förväntas att ta de rollerna. Även om rollteorin bidrar till en förklaring 

av hur sociala mönster påverkar enskilda människor, kan den medföra att vi utgår från att 

roller finns och är en naturlig och nödvändig del av samhället. Vi håller med Payne i hans 

kritik mot rollteorin, det finns en risk att fastna i olika roller. Detta går även att se utifrån ett 

genusperspektiv. Antagandet av de förväntade rollerna görs utifrån att de är kvinnor och det 

tycks som om det fortfarande är kvinnornas ”eget” problem att få rollerna att gå ihop. 

Fortfarande åläggs kvinnorna huvudansvaret för barnen även när de lider av en psykisk 

sjukdom. Frågan väcks vad det kan bero på att området är outforskat, kan det bero på att det 

är i huvudsak är en kvinnofråga? 

 



 35 

Respondenterna växte upp på 1960-talet med en psykiskt sjuk mamma, detta var skamligt och 

något de inte skulle prata om. Ulla upplevde att hennes lärare förstod och visste hur hon hade 

det hemma men ingenting gjordes för att hjälpa henne. Man kan fråga sig om det ser 

annorlunda ut idag eller om vi blundar inför samma problematik och väljer att inte se dessa 

barn och tittar åt ett annat håll. 

 

Slutsats: 
Studien visar att även om uppväxten med en psykiskt sjuk mamma kantats av svårigheter och 

ett flertal riskfaktorer, är de skyddande faktorerna avgörande och ytterst viktiga och främjar 

uppväxten och senare den egna föräldrarollen, vilket är hoppingivande! Eftersom vårt område, 

hur barn till psykiskt sjuka mammor upplever sin egen föräldraroll, inte är beforskat, är det 

svårt att dra några slutsatser om detta. I vår studie, Hur skulle jag kunna bli en bra mamma?,     

framkom tydligt att respondenterna önskade mer stöd och hjälp både under sin uppväxt och i 

sin egen föräldraroll. Det är viktigt att den kunskapen och behovet uppmärksammas och 

tillgodoses. Vi anser att detta är ett omfattande, angeläget och betydelsefullt område för 

fortsatt forskning!   
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BILAGA 
INTERVJUFRÅGOR 
 
Bakgrund/uppväxtmiljö 
Ålder 
Uppväxtfamilj (syskon, pappa) 
Nuvarande familj, hur många barn och deras ålder?   
 
Hur såg ditt nätverk ut? 
Professionellt, (sjukhus socialtjänst, skola etc.). 
Icke professionellt, (vänner, släktingar, andra viktiga personer etc.). 
 
Mammans sjukdomsbild 
Diagnos? 
Hur gammal var du när mamma fick sin diagnos? 
Hur gammal var du när du märkte att mamma var sjuk?  
Är hon fortfarande sjuk? 
Var hon inlagd på sjukhus under din uppväxt? I så fall, hur långa var sjukhusvistelserna och 
hur ofta återkom dessa? 
Hälsade familjen på mamma på sjukhuset eller var hon borta från familjen och hemmet? 
 
Hur upplevde du att det var att växa upp med en psykiskt sjuk mamma?  
Om och i så fall, hur påverkades du? (tankar kring detta och, ansvar, skuld, skam, rädslor etc.)  
Mammans omsorgsförmåga och anknytning till dig, hur upplevde du detta? (Daglig omsorg, 
mat, skötsel, hygien, kroppslig kontakt, samspel, trygghet, bekräftelse, blev du sedd och 
lyssnad till? etc.). 
Fanns det perioder då mamma var friskare, och i så fall hur var det då för dig, med mammas 
omsorgsförmåga och anknytning? (lättnad, glädje? etc.). 
Hur upplevde du mammas sjukdomsperioder? (ovisshet, rädsla etc.). 
Hur upplevde du mamma i sitt uppträdande och sin föräldraroll? (förutsägbar, oförutsägbar 
etc.). 
Fanns det oro för självmord eller annat destruktivt beteende?  
Fanns det någon annan oro?  
Fanns missbruk med i bilden? I så fall vad? 
 
Olika roller 
Vilka roller hade du i förhållande till din mamma/i familjen? (mamma till sin mamma, 
samtalspartner, vårdande roll etc.). 
Om det fanns en pappa i familjen, i så fall, hur var hans roll? 
Fanns det andra viktiga personer, i så fall, hur var deras roller?  
Hade du tankar och funderingar när du var barn, tonåring och vuxen om framtiden och din 
egen kommande föräldraroll? 
Tvivlade du någon gång på att själv bli förälder (rädsla, oro etc.)? 
Hade du tankar om att bli en annorlunda förälder än dina egna föräldrar? 
 
Egna styrkor 
Vad gjorde du för att finna styrka?  
Hämtade du styrka ifrån något eller någon? I så fall från vad, hur och från vem? 
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Nutid 
Hade du någon mall/förebild för hur en mamma skulle vara? Om och i så fall, vem fick du 
den av? 
Har du haft rädslor, tankar och funderingar kring din mamma/föräldraroll innan du blev 
gravid/när du blev gravid? I så fall, när och hur ofta återkom de? (rädsla för egen sjukdom, att 
inte klara av mamma/föräldrarollen etc.). 
När du var gravid och sen fick barn, hade du då ytterligare tankar och funderingar kring detta? 
 
Stöd och hjälp i barndomen, tonårstiden, vuxenlivet, under och efter graviditeten och i 
nutid  
När du ser tillbaka, fick/har du fått något stöd eller någon hjälp, i så fall vad, från 
professionella samt icke professionella?  
Motsvarade det dina behov? Om inte, vad önskade du i så fall att du hade fått? 
 
Kan du i dag känna dig styrkt av och/eller finna något positivt i det du varit med om, i så fall 
vad?  
  
Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
 
 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 


