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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Barn och ungdomar som växer upp i familjer där föräldrar har allvarliga problem 

utsätts för en ökad risk att själva utveckla psykisk eller fysisk ohälsa. I en stödgrupps-

verksamhet kan de träffa andra barn i samma situation, få hjälp och stöd att bearbeta sina 

känslor och hantera sin vardag. 

 

Syfte: Att undersöka om stödgruppsverksamhet på Trappan kan minska den psykiska 

problembelastningen samt öka upplevelsen av livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro hos 

barn och ungdomar som växer upp i familjer där det förekommer antingen missbruk eller 

psykisk ohälsa hos någon av föräldrarna. Syftet var även att undersöka om det fanns någon 

skillnad mellan dessa båda barngrupper avseende psykisk problembelastning, upplevelse av 

livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro före och efter stödgruppsdeltagande.     

 

Metod: Enkätstudie på barn och ungdomar till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. 

Barnen deltog i stödgruppsverksamhet på Trappan. Mätningar gjordes före och efter 

stödgruppsdeltagande. 

 

Resultat: I båda grupperna sågs en ökad upplevd livskvalitet i samband med avslutat 

stödgruppsdeltagande. Ingen tydlig förbättring kunde generellt påvisas avseende barnens 

psykiska problembelastning, men hos barnen till föräldrar med psykisk ohälsa sågs en 

förbättring gällande kamratproblem. Hos barnen till föräldrar med missbruk sågs en ökad 

hoppfullhet inför framtiden. 

 

Slutsats: För barn som växer upp i riskmiljöer kan deltagande i stödgruppverksamhet på 

Trappan bidra till en ökad upplevd livskvalitet och kan även ge barnen ett större 

framtidshopp. Vidare forskning behövs om stödgruppers betydelse, framför allt med 

uppföljning efter en längre tid.  

 

 

 

Nyckelord: Barn till omsorgssviktande föräldrar, Stödgrupper, Psykiska störningar, 

Alkoholmissbruk, Drogmissbruk 



ABSTRACT 

 

Background: Children and adolescents growing up in families where parents have serious 

problems are exposed to an increased risk of developing poor mental or physical health 

themselves. In a support group work they can meet other children in the same situation, 

receive help and support to process their emotions and manage their everyday life. 

 

Aim: To investigate if support group work at Trappan can reduce the psychological problems 

load and increase the experience of life quality, hopefulness and optimism in children and 

adolescents growing up in families where either addiction or mental illness occur in one of the 

parents. The purpose was also to investigate if there was any difference between these both 

child groups regarding psychological problems load, experience of life quality, hopefulness 

and optimism before and after support group participation.  

 

Method: Questionnaire study on children and adolescents of parents with addiction or mental 

illness. The children participated in support group work at Trappan. The measuring’s were 

conducted before and after support group participation. 

 

Results: In both groups an increased life quality in connection to finished support group 

participation was observed. No obvious improvement could generally be established 

concerning the children’s psychological problems load, but in the children of parents with 

mental illness an improvement concerning friend problems was observed. In the children of 

parents with addiction an increased hopefulness for the future was observed.  

 

Conclusion: For children growing up in risk environments participation in support group 

work at Trappan may contribute to an increased experienced life quality and may also give an 

increased hope for the future. Further research is required on the significance of support 

groups, mainly with follow ups after a longer period of time. 

 

 

 

Keyword: Child of Impaired Parents, Self-Help Groups, Mental Disorders, Alcohol-Related 

Disorders, Substance-Related Disorders    
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INLEDNING 

 

Barn i riskmiljöer 

 

Förekomst 

En betydande andel barn i Sverige växer upp i en miljö som kan innebära en risk för deras 

psykiska och fysiska hälsa och för deras utveckling. En form av riskmiljö är att växa upp 

tillsammans med en missbrukande förälder eller en förälder med psykisk ohälsa (Hansen, 

1995, Magnusson, 2009, SKL, 2014). Det beräknas att ca 385 000 barn i Sverige växer upp i 

familjer där det förekommer en riskfylld alkoholkonsumtion. Detta innebär att ca 20 procent 

av alla barn växer upp i närvaro av en vuxen med ett riskabelt alkoholbruk. Omkring 30 000 

barn beräknas leva i ett hushåll där någon vuxen har använt cannabis under det senaste året 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2008). När det gäller psykisk ohälsa har olika undersökningar i 

Sverige visat att cirka en tredjedel av patienterna inom den psykiatriska vården för vuxna har 

minderåriga barn (Östman & Eidevall 2005, Skerfving, 2007).  

 

Barnens situation 

Barn och ungdomar som växer upp i familjer där förälder eller vårdnadshavare har allvarliga 

problem utsätts för en ökad risk att själva utveckla psykisk eller fysisk ohälsa samt missbruk 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012). Föräldrarnas problem innebär ofta oro, bekymmer och 

besvikelser för barnet eller den unga. Det medför också ofta bristande omsorg och större 

ansvar än vad som är normalt för barn i vårt samhälle samt kan även innebära skrämmande 

och svårhanterliga upplevelser för barnet (Skerfving, 2005). Hos de barn och ungdomar som 

far illa kan den bristande omsorgen yttra sig på olika sätt. Ofta handlar det om likvärdiga 

symptom oavsett bakomliggande orsak, exempelvis beteendemässiga och kroppsliga 

symptom såsom psykosomatiska besvär, koncentrationssvårigheter, ängslighet, 

relationsproblem, nedstämdhet, och depression (Socialstyrelsen, 2007, Socialstyrelsen, 2009).   

 

Risk och skyddsfaktorer 

Att som barn växa upp med föräldrar som av olika anledningar inte klarar av sitt föräldraskap 

och inte förmår erbjuda en trygg tillvaro kan få betydande konsekvenser för barnets 

utveckling och framtid (Skerfving, 2008, Socialstyrelsen, 2009). Många faktorer bidrar till hur 

barn i utsatta situationer har det och klarar sig. Det gäller både barnets egna förutsättningar 

såsom personlighet och social kompetens men inkluderar även de villkor som familjen och 

omgivningen bidrar med. Exempel på riskfaktorer är missbruk eller svår psykisk ohälsa inom 
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familjen medan skyddande faktorer kan vara trygga relationer till föräldrar eller andra vuxna 

som stöttar, liksom goda kamratrelationer och en bra skolsituation. Förekomst av flera 

riskfaktorer kan innebära en negativ utveckling medan skyddande faktorer kan motverka detta 

och ha en positiv påverkan på barnet (Magnusson, 2009). Riskfaktorer kan ha en dos-

responseffekt, dvs. det är antalet riskfaktorer eller dess intensitet som avgör utfallet 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Ju fler riskfaktorer desto högre är risken att barnet far illa och 

desto viktigare att barnet har tillgång till skyddsfaktorer (Magnusson, 2009). Hur mycket 

barnet vet och förstår om sin situation, vilken förmåga det har att hantera svåra situationer och 

uppkomna känslor har också betydelse liksom att barnet uppfattar sin tillvaro som begriplig, 

hanterbar och meningsfull (Skerfving, 2008). 

 

Barn till missbrukande föräldrar  

 

Konsekvenser för barnen 

Barn som växer upp tillsammans med en missbrukande förälder tvingas på olika sätt anpassa 

sig till föräldrarnas behov och hälsotillstånd vilket kan leda till en rad allvarliga konsekvenser 

för de unga. Missbruk medför ofta stora påfrestningar på samtliga familjemedlemmar vilket 

många gånger leder till frustration, ilska och aggressivitet som drabbar barnen på olika sätt 

(Fahrman, 1993). Forskning har visat att det i familjer med alkoholmissbruk i större 

omfattning kan förekomma konflikter, lägre sammanhållning, försämrad problemlösnings-

förmåga och mer negativa och fientliga kommunikationer (Steinhausen, 1995). Vid den 

privata stödgruppsverksamheten Eleonoragruppen i Linköping, där man arbetar med 

rådgivning och behandlingsarbete med inriktning mot alkohol- och drogrelaterade problem, 

ser man en mängd symtom som förekommer hos barn och ungdomar som växer upp 

tillsammans med missbrukande föräldrar. En omfattande psykosomatisk problematik beskrivs 

förekomma hos barnen i form av sömnsvårigheter, ätstörningar och huvud- och muskelvärk, 

men även förekomst av psykiska problem såsom negativ självbild, självskadebeteende, 

depression, ångest, oro, ständig stress, ängslan och självmordstankar. Den otrygga 

uppväxtmiljön kan hos de unga också leda till förändrad förmåga till kommunikation, 

allvarliga relationsproblem samt social isolering (Anlén & Lannerström, 2008). En schweizisk 

intervjustudie visade att barn till såväl alkoholmissbrukande som heroinmissbrukande 

föräldrar uppvisade ungefär åtta gånger ökad risk att utveckla återkommande egentlig 

depression jämfört med en kontrollgrupp. De barn vars föräldrar hade ett heroinmissbruk sågs 

också ha en måttlig ökad risk att få Attention Deficit Hyperactivitet Disorder (ADHD) samt 
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en kraftigt förhöjd risk att utveckla ett drogberoende (Vidal et al., 2012). Barn som växer upp 

i ett hem med missbruk har en ökad risk att själva bli missbrukare i vuxen ålder på grund av 

att de lärt sig ett mönster från föräldern och för att dämpa den ångest som de ofta bär på 

(Fahrman, 1993).  

 

I Danmark har en longitudinell studie utförts som inkluderade närmare 85 000 barn. Av 

resultatet framkommer att föräldrars alkoholmissbruk kan ha påverkan på barnen genom 

exempelvis hög förekomst av våld mellan föräldrarna, familjeseparationer och även placering 

på fosterhem. Författarna såg en ökad sårbarhet hos ungdomarna, att de var mer benägna att 

falla offer för våld, hade en ökad risk för tonårsgraviditet och arbetslöshet. Uppväxtvillkoren 

kunde även ge konsekvenser över tid såsom ökad dödlighet och självdestruktiva beteenden 

(Nygaard Christoffersen & Soothill, 2003). Flera studier har visat på en skillnad gällande om 

det är modern eller fadern som har ett missbruk. I familjer där modern har ett missbruk kan 

det ses en ökad koppling till negativa konsekvenser för barnen (Nygaard Christoffersen & 

Soothill, 2003) och en högre andel copingproblem (Werner & Johnson, 2004) jämfört med om 

det är fadern som missbrukar. 

 

En studie i Slovenien undersökte om det kunde ses någon skillnad mellan barn till föräldrar 

med ett alkoholmissbruk och en kontrollgrupp med barn utan denna problematik, avseende 

hälsorelaterad livsstil samt mental och fysisk hälsa. I familjer där det förekom 

alkoholmissbruk sågs en högre arbetslöshet och lägre ekonomisk status jämfört med 

kontrollgruppen. Barn till alkoholmissbrukande föräldrar uppvisade sämre skolprestationer 

och spenderade mer tid stillasittande och mindre tid i fysiska aktiviteter. Likaså hade de sämre 

matvanor, en högre droganvändning samt mer psykiska problem. Flickorna rapporterades ha 

mer emotionella och somatiska symptom jämfört med pojkarna. Författarna drar slutsatsen att 

barn och ungdomar som växer upp tillsammans med alkoholberoende föräldrar tenderar att 

utveckla en mindre hälsosam livsstil och fler mentala hälsosvårigheter jämfört med barn där 

denna uppväxtproblematik inte förekommer (Serec et al., 2012). Uppväxtvillkors och 

boendemiljöns långsiktiga effekter avseende ungdomars risk att utveckla drogmissbruk och 

psykiatriska symptom har även studerats i en amerikansk longitudinell intervjustudie över två 

decennier. Resultatet visade att instabilitet inom uppväxtmiljön och socioekonomisk status 

under barndomen bidrog till utveckling av ohälsosamt alkoholbruk, marijuanaanvändning och 
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nikotinberoende i sena tonåren. Det var även en bidragande orsak till depression och 

antisocial personlighetsstörning (Buu et al., 2009). 

 

Missbruk med samtidig psykopatologi hos föräldrar 

Inom familjer där föräldrar har en samtidig psykopatologi tillsammans med alkoholmissbruk 

uppstår ofta konfliktfyllda situationer vilket kan medföra en förhöjd stress hos barnet, med 

påverkan på dess psykiska hälsa. Mindre familjestöd och ett konfliktfyllt familjemönster har 

associerats med ökade depressiva symtom hos de unga (Sheeber, Hops, Alpert, Davis & 

Andrews, 1996). Psykiatriska problem såsom depression, ångest och antisocial störning 

förekommer ofta hos personer som missbrukar alkohol. Ungdomar vars föräldrar har ett 

alkoholmissbruk samtidigt med annan psykopatologi uppvisar högre nivåer av psykiska 

symptom och problem jämfört med de vars föräldrar inte har samtidig psykopatologi. Detta 

anses inte ha beaktats tillräckligt i tidigare forskning och det kan råda oklarhet i om barnens 

eller ungdomarnas psykologiska problem beror på förälderns alkoholproblem eller dess 

samtidiga psykiatriska tillstånd (McCauley et al., 2004).  

 

Stöd för barnen 

Omgivningens stöd för barn till missbrukande föräldrar beskrivs vara av stor betydelse. Hur 

barnet drabbas beror bland annat på vilket känslomässigt stöd den andra föräldern förmår att 

ge eller vilket socialt eller känslomässigt stöd i övrigt som finns omkring barnet. Eftersom 

förälderns missbruk ofta är en skamlig hemlighet som inte delas med andra kan barnet bli 

ensamt och skuldbelägga sig själv för situationen (Fahrman, 1993). Werner och Johnson 

(2004) menar att tillgång till andra vuxna, såväl inom som utanför familjen, är betydelsefullt 

och utgör en skyddande faktor för barn. Deras longitudinella studie visade att de barn och 

ungdomar som mest effektivt klarat av det trauma som det innebär att växa upp tillsammans 

med föräldrar med alkoholproblem hade förlitat sig på ett större antal källor av stöd från 

omgivningen. Oftast var det modern som utgjorde detta stöd, men även syskon liksom lärare, 

kamrater och kamraters föräldrar kunde anta denna roll. Det framkom att flickorna i större 

utsträckning vände sig till fler vuxna jämfört med pojkarna.  

 

Betty Fordkliniken i USA erbjuder en form av gruppstödsprogram under fyra dagar för barn i 

åldrarna 7-13 år vars föräldrar har någon form av missbruksproblem. Genom lek och 

aktiviteter undervisas barnen kring föräldrarnas missbruk och ges möjlighet att utforska och 

förstå sina egna känslor gällande sin livssituation. Moe, Johnson och Wade (2007) har på 
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kliniken genomfört en stor intervjustudie i syfte att undersöka barnens uppfattning om sina 

styrkor, motståndskraft och vad som gör att de kan växa upp till harmoniska vuxna. Barnen 

förklarade att om föräldrarna blev drogfria skulle barnens liv bli bra och flera uttryckte 

önskan om att frigöra sig från skulden för föräldrarnas missbruk. Det var viktigt för barnen att 

kunna uttrycka sina känslor, ha någon att prata med samt ha meningsfulla aktiviteter. Kunskap 

om föräldrarnas missbruk, möjligheter att göra egna val och tänka på framtiden beskrevs 

också som viktiga komponenter för deras välmående. Den slutsats författarna drar är att barn 

till missbrukande föräldrar har stor förmåga att förstå att även om föräldrarna är missbrukare 

är det möjligt för barnen att ha ett bra liv. 

 

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

 

Familjesituationen 

Begreppet psykisk störning eller psykisk sjukdom omfattar allt från lättare besvär till  

allvarliga psykiska sjukdomar (Hindberg, 2001). När en förälder har allvarliga psykiska 

problem drabbas alla i familjen, inte minst barnen. Barn som växer upp i familjer där det 

förekommer psykisk ohälsa har behov av stöd och hjälp (Skerfving 2005). Liksom missbruk 

ofta är en familjehemlighet (Fahrman, 1993), är psykisk sjukdom något som i många familjer 

hålls hemligt för utomstående och familjen kan isolera sig från vänner och anhöriga (Pölkki, 

Ervast & Huupponen, 2004). Det sociala nätverket runt familjen är många gånger tunt och 

svagt och ju allvarligare och mer långvarig den psykiska sjukdomen är, desto mer tunnas det 

ut och försvagas. Ibland kan även det nätverk som familjen har snarare utgöra en belastning 

än att vara en resurs, exempelvis om det främst omfattar människor med liknande problem 

(Fristorp & Kollarik, 1999, Hindberg, 2001). Om familjens sociala kontaktnät är starkt 

begränsat innebär det att endast ett fåtal personer har insyn i den situation som barnen lever i 

(Hindberg, 2001).  

 

Studier har visat att många av patienterna inom vuxenpsykiatrin är föräldrar. Mason och 

medarbetare (2007) fann i sin granskning av 350 amerikanska journaler från patienter i 

vuxenpsykiatrin att 43 % av dessa hade minderåriga barn. Maybery och medarbetare (2009) 

har undersökt prevalensen av psykisk sjukdom bland befolkningen i Australien och det 

framkom att upp till 20 % av patienterna inom den psykiatriska vuxenvården hade 

minderåriga barn. Undersökningar i Sverige visar liknande siffror, cirka en tredjedel av 
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patienterna inom vuxenpsykiatrin har minderåriga barn (Östman & Eidevall, 2005, Skerfving, 

2007).  

 

En vanlig familjesituation för barn till föräldrar med psykisk ohälsa är att de bor tillsammans 

med en ensamstående psykiskt sjuk mor (Hindberg, 2001, Mason, Subedi, & Davis, 2007, 

Skerfving, 2007). Även om det finns en far med i bilden kan det ändå vara en utsatt situation 

för barnet då det inte är ovanligt att även han har problem såsom exempelvis psykisk sjukdom 

eller missbruk. Även fäder som vanligtvis är stabila kan uppleva familjesituationen så 

ansträngd att de inte orkar med sitt föräldraskap (Hindberg, 2001). Det är betydelsefullt att 

den psykiatriska vården erbjuder stöd till den friska maken och i synnerhet i familjer med små 

barn (Östman & Hansson 2002). Detta överensstämmer med vad som framkommer i Pölkki 

och medarbetares intervjustudie (2004), där närapå samtliga deltagare nämnde att rollerna i 

familjen förändrades av förälderns sjukdom. Ofta var det inte den andra maken som tog över 

ansvaret utan det lades på barnen eller mor-och farföräldrar. Författarna menar att den friska 

maken behöver stöd för att orka stanna kvar i familjen och ofta kan det finnas behov av en 

socialarbetare som kan hjälpa familjen under en längre period.   

 

Konsekvenser för barnen  

Barn till psykiskt sjuka föräldrar riskerar att drabbas av vanvård, försummelse och övergrepp. 

Det är viktigt att ta reda på, vid exempelvis psykotisk sjukdom, hur förälderns uppfattning om 

barnet påverkas och om de exempelvis kan skilja på sina egna och barnets behov (Hindberg, 

2001). Föräldrar med psykisk sjukdom kan behöva särskilt stöd och hjälp i sitt föräldraskap 

(Mason et al., 2007). Barnen kan fara illa på olika sätt, till exempel att hemmet är ostädat, en 

mamma eller pappa som mest sover hela dagen eller som uppför sig konstigt. Barnet kanske 

inte har någon att anförtro sig åt och driver omkring på stan. Ibland fungerar inte det mest 

grundläggande såsom måltider och kläder och barnet kan vara tvunget att ta vuxenansvaret 

(Fristorp & Kollarik, 1999). I en studie innefattande föräldrar med bipolär sjukdom framkom 

att majoriteten av barnen i familjerna uppvisade en hög nivå av problembelastning. Resultatet 

tydde på att höga nivåer av oordning och kaos i hemmet var särskilt förknippade med 

emotionella svårigheter för barnen. Författarna menar att det sannolikt skulle vara 

betydelsefullt att hjälpa dessa föräldrar att skapa mer ordnade och organiserade 

hemförhållanden (Calam, Jones, Sanders, Dempsey & Sadhnani, 2012).  

 



7 

 

Svårigheter för barn till psykiskt sjuka föräldrar har många likheter med de som barn till 

föräldrar med missbruksproblem möter. Barnen tror ofta att det är de själva som orsakar 

förälderns problem, de får ta ett stort ansvar hemma och tillvaron kan kännas osäker. 

Förälderns beteende är ofta oberäkneligt och nyckfullt och kan innebära en fara för barnet 

(Hindberg, 2001). I Pölkkis och medarbetares studie (2004) framkom att barnen ofta inte varit 

förberedda på den förändring som skedde hos föräldern när denne insjuknade. Ofta 

förändrades föräldern till en helt annan person och en deltagare uttryckte det som att ”det 

svåraste för människor som är nära en psykisk sjuk person är att man inte kan dela den 

desillusionerade värld som den personen lever i".  

 

Information om förälderns sjukdom till barnen  

Det är betydelsefullt att barnen i familjen informeras om förälderns sjukdom. Fraser och 

Pakenham (2009) menar att det kan ses en koppling mellan kunskap och medvetenhet om 

psykisk sjukdom och ökad upplevd mognad hos dessa barn och ungdomar, som i sin tur kan 

medföra en ökad livstillfredsställelse. I Pölkkis och medarbetares studie (2004) studie var det 

uppenbart att barnen saknade information, att ingen hade förklarat för dem vilken sjukdom 

föräldern hade och hur den kunde yttra sig. Personalen inom psykiatrin behöver delge 

kunskap om förälderns sjukdom till hela familjen (Maybery & Reupert, 2009).  

Studier har visat på nödvändigheten att vårdpersonal alltid informerar sig om och 

dokumenterar vilka patienter inom vuxenpsykiatrin som har minderåriga barn samt att det 

görs en bedömning av vilka behov som kan föreligga hos både barn och vuxna (Mason et al., 

2007, Maybery & Reupert, 2009). I Sverige har det sedan 2010 tillkommit nya bestämmelser i 

Hälso- och sjukvårdslagen. Den nya paragrafen, även kallad Lex Therese, slår fast att alla som 

behandlar vuxna med missbruksproblem, psykiskt sjukdom eller allvarlig fysisk sjukdom har 

en skyldighet att ta reda på om det finns barn eller unga inom familjen och se till att de får 

information, råd och stöd (Sveriges riksdag, 2013). Vuxna som vuxit upp med en psykiskt 

sjuk förälder kan i efterhand framhålla att de som barn hade behövt professionellt stöd men 

inte kunnat efterfråga det då. Istället var det ett syskon eller en vän som gav dem stöd  

(Pölkki et al., 2004). Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklings-arbete och har som syfte 

att utveckla stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta 

närhet har exempelvis missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Arbetet drivs inom Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, Nka, för att utveckla framtidens anhörigstöd (Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, 2013).  
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Stöd för familjen 

Flertalet studier pekar på behovet av att se familjen som en enhet och ge stöd till samtliga 

familjemedlemmar. Vården kan inte fokusera enbart på den vuxne patienten utan behöver 

göra en bedömning av situationen för hela familjen inklusive barnen (Pölkki et al., 2004, 

Mason et al., 2007, Foster, O´Brien & Korhonen, 2012). Samarbetet mellan psykiatrin och 

socialtjänsten behöver utvecklas och insatser i öppenvården bör erbjudas tidigt (Pölkki et al., 

2004). Kompetensen och kunskapen om barn och föräldraskap är dock ofta otillräcklig inom 

vuxenpsykiatrin (Maybery & Reupert, 2009, Foster et al., 2012) och det finns ett stort behov 

av familjevänliga regler och riktlinjer för att personalen ska kunna arbeta utifrån ett 

familjeperspektiv (Maybery & Reupert, 2009). Sjuksköterskor är de som i första hand har 

möjlighet att identifiera familjer i riskzonen, ingripa på ett tidigt skede och erbjuda 

förebyggande åtgärder och stöd (Foster et al., 2012)  

 

Insatser för att förbättra barnens villkor 

 

FN:s barnkonvention utgör en övergripande målsättning för att främja barns situation i 

världen. Enligt barnkonvention har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling samt social 

trygghet och skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp (FN:s 

Barnkonvention, 2013). 

 

Nationellt utvecklingsarbete 

Statens folkhälsoinstitut har kartlagt det förebyggande arbetet i kommunerna särskilt riktat till 

barn och ungdomar i olika risksituationer såsom exempelvis familjer med missbruk, psykisk 

ohälsa eller våld. Resultatet visade att flest förebyggande insatser erbjöds barn och ungdomar 

som hade föräldrar med missbruksproblem, följt av dem som bevittnat våld i hemmet samt de 

vars föräldrar eller vårdnadshavare hade en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. De 

vanligaste insatserna var stödsamtal, gruppverksamhet, hembesök/stöd i hemmet samt 

föräldrastöd/utbildning (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Nationellt pågår ett fortlöpande 

utvecklingsarbete gällande samhällets insatser och stöd för barn och ungdomar som växer upp 

i riskmiljöer. Regeringen har givit i uppdrag till Socialstyrelsen att i samverkan med Statens 

folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting samordna ett nationellt 

utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk 

funktionsnedsättning eller där våld förekommer. Till grund för uppdraget ligger regeringens 

proposition En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 
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(ANDT-politiken), som anger målen för samhällets insatser under åren 2011–2015. Det 

övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och 

sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk (Regeringen, 2011). Barn och 

unga i dessa riskmiljöer ska få ändamålsenligt stöd och en strävan är att färre ska utsättas för 

de potentiella skadeverkningar som det kan innebära att växa upp i familjer med missbruk, 

psykisk ohälsa och våld (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Stödgrupper 

Stödgrupp för barn och ungdomar är en arbetsform att i grupp arbeta stödjande med dem som 

på olika vis drabbats av svårigheter såsom exempelvis föräldrars missbruk eller psykiska 

ohälsa. Stödgrupperna leds av professionella ledare vars uppgift är att hjälpa barnen och 

ungdomarna att uttrycka sig, ställa frågor, göra sina röster hörda och få möjlighet att bearbeta 

sina känslor (Forinder & Hagborg, 2008). I stödgrupperna kan barnet eller den unga få lära sig 

att mer adekvat förstå sitt sammanhang. De kan vägledas att utforska och hantera sin vardag 

på nya sätt och på en åldersadekvat nivå tillsammans med andra barn eller unga i liknande 

situationer (Forinder & Hagborg, 2008, Lindstein, 1995). Gruppverksamheten kan inte 

förändra föräldrarnas problem men vad som däremot kan vara ett mål är att hjälpa barnet att 

förstå sin tillvaro och göra den mer begriplig. Verksamheten kan även bidra till psykisk hälsa 

och ge barnen en känsla av kontroll. Att träffa andra barn i samma situation är värdefullt 

vilket också kan påverka barnens relationer i och utanför familjen (Skerfving, 2008). Gruppen 

ska erbjuda en fristad från ansvar och bekymmer och barnen ska få ha roligt. I en studie om 

stödgrupper för barn till föräldrar med psykisk ohälsa beskrevs att ”gruppen ger en form av 

immunisering mot svårigheter som kommer av att ha en förälder med en psykisk sjukdom”, 

och ”det här är barn som behöver lära sig sätt att hantera situationer för sitt eget 

välbefinnande” (Reupert & Mayberry, 2009).  

 

Stödgrupper har idag kommit att bli en relativ vanlig insats som erbjuds barn som anhöriga till 

föräldrar med problem av olika slag. Idag bedrivs grupper med olika inriktningar i de flesta 

kommuner inom landet (CAN, 2013, Junis, 2013) men vid en ungefärlig beräkning uppskattas 

dock att endast cirka 1,4 procent av barn till missbrukande föräldrar deltar i någon form av 

stödgruppsverksamhet. Att en så pass liten andel barn uppges delta i stödgruppsverksamhet är 

mycket otillfredsställande och ambitionen borde vara att betydligt fler barn erbjuds stöd 

genom denna form av verksamhet. Det stora flertalet stödgrupper bedrivs i kommunal regi 

men även inom ideella organisationer, kyrkan eller av privata aktörer (Junis, 2013). De flesta 
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gruppverksamheterna i vårt land använder sig av en metod med ursprung ur modellen 

Children Are People Too (CAP). Metoden har utvecklats inom Alcoholics Anonymous (AA) 

och Minnesotamodellen i USA under 1970-talet som en del av anhörigarbetet (Skerfving, 

2012). Arbetsmodellen introducerades i Sverige vid Ersta Vändpunkten 1989 och har 

anpassats och vidareutvecklats efter svenska villkor. De flesta stödgruppsverksamheter i 

Sverige i dag har sitt ursprung i Ersta Vändpunktens anhörigprogram. Vid gruppträffarna 

arbetar deltagarna med övningar, lekar och miniföreläsningar och innehållet består ofta av 

olika teman som t.ex. hopp, känslor, försvar, gränser, alkoholism/beroende risker och val 

(Lindstein, 1995).  

 

Internetbaserat stöd   

I Sverige finns idag ett flertal webbplatser som erbjuder stödbaserade online grupper där barn 

och unga som växer upp i missbruksmiljöer eller hem där det förekommer psykisk ohälsa hos 

föräldrarna kan ”chatta” med varandra under övervakning av vuxen ansvarig. Eftersom det 

idag blir allt vanligare med olika former av internetbaserad behandling, samt att en majoritet 

av befolkningen numer har tillgång till Internet, kan denna form av stöd tänkas få en ökad 

betydelse för att kunna erbjuda stöd till barn och ungdomar (Larm, 2012). Tonåringar beskrivs 

av Trondsen (2011) som en särskilt krävande grupp för hälso- och sjukvård att nå och 

användning av Internet anses kunna vara ett lovande alternativ. Författaren har genom att 

studera en självhjälpsgrupp online undersökt hur ungdomar till psykiskt sjuka föräldrar i 

Norge upplever sin vardag. Avsikten med studien var att förbättra vården och stödet för denna 

utsatta grupp och den genomfördes i syfte att pröva denna form av stöd inför planerna av 

bildandet av en permanent tjänst. Ungdomarna beskrev en mängd svåra utmaningar relaterade 

till föräldrarnas psykiska ohälsa; bristande information och öppenhet, oförutsägbarhet och 

instabilitet, rädsla, ensamhet, förlust och sorg. De diskuterade också strategier för hantering 

av dessa utmaningar. Studiens författare anser att för att förbättra hälso- och sjukvården för 

barn och ungdomar med psykiskt sjuka föräldrar måste hänsyn tas till de ungas upplevelse av 

att vara ensamma i sin svåra känslomässiga situation.  

 

I Sverige driver Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, det 

webbaserade stödet Drugsmart som vänder sig till barn och ungdomar till föräldrar med 

missbruk (CAN, 2013). För barn till föräldrar med psykisk ohälsa finns webbplatsen 

kuling.nu som drivs av Örebro läns landsting. Där finns lättläst information om exempelvis 
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vad psykisk sjukdom innebär samt tillgång till en chatt för ungdomar (Örebro läns landsting, 

2013).  

 

Utvärdering av stödgruppsverksamheter  

För att få vetskap om stödgruppsinsatser är till hjälp för barn och ungdomar i riskmiljöer bör 

dessa insatser effektutvärderas. En utvärdering kan bland annat ge en bild av barnens situation 

före och efter gruppdeltagande, ge en uppfattning om vilken effekt stödgruppen har för barnen 

samt ligga till grund för fortsatt planering av verksamheten (Söderlind, 2012). Utvärderingar 

av stödgruppsverksamhet i Sverige har gjorts men ingen har haft en randomiserad design med 

kontrollgrupp, som är den typ av studie som anses ha högst trovärdighet (Larm 2012).  

 

En rapport har sammanställts av Marie Söderlind (2012), med syfte att verka som stöd för 

strukturerad utvärdering av stödgrupper på lokal nivå. Underlaget för rapporten utgjordes av 

en enkätundersökning där Sveriges kommuners och andra kända stödgrupper erbjöds att delta. 

Av resultatet framkommer att endast en mindre andel, cirka en femtedel, av de som bedriver 

stödgruppsverksamhet utvärderar denna genom användande av standardiserade 

mätinstrument. Anledningar till att verksamheter avstod att göra utvärderingar varierade. De 

orsaker som beskrevs var exempelvis att mätningarna skulle vara för tidskrävande, att 

resultaten kunde vara svårtolkade eller att man inte ville ställa frågor om psykisk hälsa till 

barnen eftersom frågorna i sig ansågs kunna vara stigmatiserande och att det är föräldrarna 

som har problem och inte barnen.  

 

I en studie som beskriver stödprogram i Australien framkommer att många program har någon 

form av utvärdering av sin verksamhet men att den överlag är enkel och saknar den 

noggrannhet som standardiserade mätinstrument har. Grupphandledarna lyfte fram behovet av 

en formell, löpande utvärdering av programmen (Reupert & Mayberry, 2009). Även Fraser 

och Pakenham (2008), som har utvärderat grupprogrammet KOPING som vänder sig till unga 

vars föräldrar har psykisk sjukdom, menar att det är nödvändigt med fortlöpande utvärdering. 

I Sverige har Annemi Skerfving (2012) arbetat med att ta fram, pröva och implementera 

instrument för löpande utvärdering av stödgruppsverksamheter inom Uppsala kommun, vilket 

finns redovisat i en FoU-rapport.  

 

Den mest omfattande utvärderingen som gjorts i Sverige på stödgruppsverksamhet för barn 

och ungdomar är Thomas Lindsteins longitudinella studie (1995; 1997; 2001) där han följer 
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upp barn och ungdomar som deltog i stödgrupper vid Ersta Diakonis Vändpunkten under åren 

1991-1994. Sammanlagt gjordes fyra delstudier där olika vetenskapliga metoder användes. 

Deltagarna följdes upp efter fem och tio år. Utvärderingen visar att majoriteten av deltagarna 

hade positiva erfarenheter från stödgruppsverksamheten. Barnen hade i de flesta fall upplevt 

sitt deltagande som positivt, de tycke att det hade gett dem redskap att handskas med 

vardagen, nya kunskaper, insikter och nya handlingsstrategier. 

 

Internationellt finns ett flertal olika former av stödgruppsprogram beskrivna och några av 

dessa har utvärderats och finns redovisade. Orel och medarbetare (2003) har undersökt 

programmet Positive connections, vilket är stödjande program utarbetat för barn vars föräldrar 

har en psykisk störning. Av studien framkom att barnen efter deltagande uppvisade 

förbättringar beträffande kommunikation, affektiva uttryck, delaktighet och engagemang. De 

såg även en större upplevelse av kontroll, ökad förståelse för föräldrarnas ohälsa och en ökad 

harmoni tillsammans med familjen. Fraser och Pakenham (2008) kunde i sin undersökning 

inte påvisa några statistiskt signifikanta effekter efter deltagande i stödgrupp men jämfört med 

en kontrollgrupp uppvisade ungdomarna kliniska förbättringar.  

  

En amerikansk studie undersökte om gruppdeltagande kan förebygga depressiva perioder hos 

ungdomar till föräldrar med depression. Ungdomarna som även själva hade delvis depressiva 

symtom randomiserades till att antingen få vanlig vård/behandling eller vanlig behandling 

plus 15 tillfällen med kognitiv gruppbehandling. Efter ungefär 15 månader rapporterade 

gruppdeltagarna som fått gruppbehandling mindre depressiva symtom (Clarke et al., 2001). 

En annan amerikansk studie undersökte effekten av ett preventivt grupprogram baserat på 

kognitiv beteende terapi, där cirka 300 ungdomar mellan 13-17 år vars föräldrar hade eller 

hade haft en depression deltog. Resultatet visade att gruppdeltagarna fick minskade 

depressiva symptom efter avslutad behandling men effekten var inte uppenbar för de 

ungdomar med en för närvarande deprimerad förälder (Garber et al., 2009).  

 

Riebschleger och medarbetare (2009) har utvärderat effekten av ett program vars syfte var att 

stärka ungdomarnas skyddsfaktorer, ge kunskap om föräldrarnas psykiska sjukdom samt ge 

ökad förmåga till coping. Resultatet visade en signifikant ökning vad gällde kunskap om 

psykisk sjukdom och tillfrisknande. Beträffande copingförmågan kunde ingen skillnad ses 

förutom en förbättrad förmåga att undvika problem och att kunna slappna av. Gance-

Cleveland (2004) undersökte skolbaserade stödgrupper för gymnasieungdomar vars föräldrar 
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hade ett beroende. Av resultatet framkom att deltagande i stödgrupp gav ungdomarna en ökad 

kunskap, förbättrad copingförmåga och motståndskraft, förbättrade relationer och ökade 

skolprestationer. 

 

En nyligen utförd studie i Holland utvärderade effekten av stödgrupper till barn vars föräldrar 

hade ett missbruk eller psykisk ohälsa. Barnen randomiserades till en interventionsgrupp som 

fick delta i stödgruppsverksamhet samt en kontrollgrupp. I bägge grupperna uppvisade närapå 

hälften av barnen SDQ-poäng över det normala innan stödgruppsdeltagande. Ingen signifikant 

skillnad kunde påvisas på gruppnivå efter stödgruppsdeltagande, men individuell klinisk 

förbättring kunde över tid ses i båda grupperna och denna förbättring var mest framträdande 

hos barnen som fått delta i stödgrupp. Resultatet visade att barn i utsatta riskmiljöer gynnas av 

förebyggande stödgrupper, främst på specifika problem såsom negativa kognitioner, lågt 

socialt stöd och känslor av social utslagning. Däremot fann författarna inte bevis för 

stödgrupp som ett effektivt verktyg för att reducera emotionella och beteendemässiga problem 

(van Santvoort, Hosman, van Doesum & Janssens, 2013). 

 

Ångman (2011) har i sitt examensarbete undersökt barn som deltog i stödgruppsverksamhet 

på Trappan i Uppsala. Syftet var att undersöka om de barn och ungdomar som deltog i 

stödgrupperna skilde sig ifrån normalpopulationen gällande psykiska problem och beteenden 

samt om det kunde ses någon skillnad före och efter stödgruppsdeltagande. Han använde sig 

av formuläret Styrkor och Svårigheter (SDQ) som både barnen och föräldrarna fyllde i innan 

gruppdeltagande samt efter avslutad stödgrupp. Resultatet visade att de yngre barnen 

uppvisade en högre problembelastning än normalpopulationen men däremot inte de äldre. 

Utifrån den skattning som barnen själva fyllde i kunde ingen skillnad påvisas men utifrån 

föräldrarnas mätresultat sågs en signifikant minskning av både flickors och pojkars 

emotionella problem samt en minskning även av den totala problembelastningen för pojkarna 

efter deltagande i stödgruppsverksamhet. 

 

Det är svårt att veta om stödgruppsverksamhet för barn i riskmiljöer har de effekter som 

eftersträvas. I SBU:s systematiska översikt Program för att förebygga psykisk ohälsa hos 

barn beskrivs att de program som idag används i Sverige för att förebygga ohälsa hos barn har 

ett begränsat eller saknar vetenskapligt stöd i den internationella litteraturen (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2010). Sammantaget visar dock ett flertal internationella 
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studier att stödgruppsverksamhet för den aktuella gruppen utsatta barn kan ha viss positiv 

effekt (Skerfving, 2012, Larm, 2012), framförallt genom att utveckla deltagarnas 

copingförmågor och för att dämpa deras depressiva symptom (Larm, 2012). Van Santvoort 

och medarbetare (2013) lyfter frågan om det kan finnas behov av att skräddarsy och anpassa 

insatserna till barn i dessa utsatta grupper. Många barn har allvarliga problem redan när de 

börjar i stödgruppsverksamhet vilket talar för att insatserna för dem borde starta tidigare och 

vara av en mer intensiv utformning. De menar att stödgrupper kan vara lämpligt för vissa barn 

men andra kanske kräver stödgrupp i kombination med annan insats. 

 

Skattningsinstrument för utvärdering 

Det finns ett flertal skattningsinstrument beskrivna för utvärdering av stödgrupps-

verksamheter. De vanligast förkommande instrumenten i Sverige beskrivs i Söderlinds 

rapport (2012) vara instrumenten Livets stege, SDQ och KASAM. Vanligaste var att Livets 

stege användes som enskilt instrument men det förekom även i kombination med något av de 

andra instrumenten. Anledningen till att Livets stege användes var att det ansågs vara kort och 

hanterbart, medan de andra instrumenten beskrevs som mer tidskrävande och svåra att 

använda. Ungefär hälften av enheterna var nöjda med instrumenten, medan hälften var mindre 

nöjda. 

 

Stödgruppsverksamheten Trappan  

I Uppsala län har stödgrupper för barn funnits sedan 1989 då verksamheten vid Trappan 

startade. Verksamheten drivs i kommunal regi och erbjuder stödgruppsverksamhet till barn 

och ungdomar i åldrarna 7-20 år vars föräldrar har problem med alkohol/droger, psykisk 

ohälsa eller har separerat. Trappan vill stödja barnen och ungdomarna till en positiv 

utveckling genom att de får träffa andra barn med liknande erfarenheter, får kunskap om hur 

hela familjen påverkas av situationen och får hjälp att bryta ohälsosamma mönster. Grupperna 

som är åldersindelade träffas två timmar per vecka tio-tolv gånger per termin. Verksamheten 

är kostnadsfri och personalen arbetar under sekretess (Uppsala kommun, 2013). 

Målsättningen är att barnen ska få ökad kunskap om och förståelse för förälderns/föräldrarnas 

svårigheter, att öka barnens självkänsla och ge hjälp/möjlighet att hantera svåra situationer. 

Avsikten är att arbeta förebyggande och stärka barnens mentala motståndskraft, att avlasta 

skuldkänslor och bekymmer och istället förmedla glädje och framtidstro. Betoningen ligger på 

anhörigperspektivet, barnen deltar som anhöriga till föräldrar med allvarliga problem av olika 

slag och inte på grund av egna problem (Skerfving, 2012).  
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I syfte att fortlöpande kunna utvärdera stödgruppsverksamhet har Skerfving (2012) nyligen 

genomfört ett projekt för att pröva och implementera passande instrument. En av de 

verksamheter som ingick i projektet var Trappan. De instrument som valdes ut var två 

versioner av Styrkor och Svårigheter (SDQ), varav en avsedd för barn och ungdomar i 

åldrarna 11-16 år och en riktad till föräldrar med barn upp till 16 år. Vidare valdes 

instrumenten Trappstegen för de yngre barnen och Livets stege (The Ladder of Life) för de 

lite äldre barnen, samt en språkligt omarbetad version av Känsla av sammanhang (KASAM 

13). Resultatet av Skerfvings projekt tydde sammantaget på en positiv effekt hos de barn och 

ungdomar som deltog i stödgruppsverksamheten. Mätbara förbättringar kunde iakttas vad 

gäller minskad psykisk problembelastning, ökad upplevd livskvalitet, hoppfullhet och 

framtidstro, samt en större känsla av sammanhang. De utprovade instrumenten har efter 

projektets avslutning fortsatt att användas för löpande utvärdering av verksamheten på 

Trappan. 

 

Problemformulering 

 

I det kliniska arbetet är det av betydelse att känna till verksamheter som ger stöd och hjälp till 

barn och familjer i utsatta situationer. Exempel på en sådan verksamhet är stödgrupper för 

barn och ungdomar. Stödgrupper är idag en vanligt förekommande form av stöd för barn och 

ungdomar som växer upp i riskmiljöer (Junis, 2013, Skerfving, 2012). Att fortlöpande 

utvärdera effekterna av stödgruppsverksamhet kan som Söderlind (2012) framhåller vara 

värdefullt i det dagliga arbetet samt för det fortsatta utvecklingsarbetet. Trappans verksamhet i 

Uppsala erbjuder stöd och hjälp till barn och ungdomar i familjer där det förekommer olika 

former av problematik hos föräldrarna. I denna studie avsågs att undersöka huruvida Trappans 

stödgrupper kunde minska den psykiska problembelastningen samt öka upplevelsen av 

livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro hos barn och ungdomar till föräldrar med ett 

missbruk eller psykisk ohälsa. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om stödgruppsverksamhet på Trappan kan minska 

den psykiska problembelastningen samt öka upplevelsen av livskvalitet, hoppfullhet och 

framtidstro hos barn och ungdomar som växer upp i familjer där det förekommer antingen 

missbruk eller psykisk ohälsa hos någon av föräldrarna. Syftet var även att undersöka om det 
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fanns någon skillnad mellan dessa båda barngrupper avseende psykisk problembelastning, 

upplevelse av livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro före och efter stödgruppsdeltagande.     

 

Frågeställningar 

 

Kan stödgruppsverksamheten på Trappan minska den psykiska problembelastningen samt öka 

upplevelsen av livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro hos barn och ungdomar som växer 

upp i familjer där det förekommer missbruk hos någon av föräldrarna? 

 

Kan stödgruppsverksamheten på Trappan minska den psykiska problembelastningen samt öka 

upplevelsen livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro hos barn och ungdomar som växer upp i 

familjer där det förekommer psykisk ohälsa hos någon av föräldrarna? 

 

Förekommer någon skillnad avseende problembelastning och upplevelse av livskvalitet, 

hoppfullhet och framtidstro mellan barnen i dessa båda grupper före och efter 

stödgruppsverksamhet?  

 

METOD 

 

Design 

 

En interventionsstudie med för- och eftermätning med en kvantitativ ansats (Polit & Beck, 

2012).  

 

Urval  

 

Materialet till föreliggande studie var sedan tidigare insamlat av personalen på Trappan och 

dokumenterat i journalsystemet Journal digital AB. Urvalet för studien omfattade samtliga 

barn och unga i åldrarna 9-20 år som under åren 2009-2012 deltog i Trappans 

stödgruppsverksamhet för barn till föräldrar med ett missbruk (grupp 1) eller föräldrar med 

psykisk ohälsa (grupp 2), och som besvarat skattningsformulären Styrkor och svårigheter, 

[SDQ-Sve, S11-16 (Bilaga 1)] och Livets stege (Bilaga 2). I gruppen barn till föräldrar med 

ett missbruk (grupp 1) ingick sammantaget 64 barn och i gruppen barn till föräldrar med 

psykisk ohälsa (grupp 2) ingick 29 barn. Vid inskrivning i stödgruppsverksamheten 
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besvarades näst intill samtliga enkäter av barnen i båda grupperna. Vid det andra mättillfället, 

direkt efter avslutat stödgruppsdeltagande, besvarades något färre enkäter och bortfallet i båda 

grupperna var ungefär en femtedel. Vid det tredje mättillfället, sex månader efter avslutad 

stödgruppsverksamhet, besvarades endast ett fåtal enkäter och analys av detta material var 

därför inte möjlig att genomföra. Bortfallet redovisas nedan i en bortfallstabell (Tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Bortfall vid olika mättillfällen 

 Föräldrar med  

missbruk 

(grupp 1) 

n = 64 

Föräldrar med  

psykisk ohälsa 

(grupp 2) 

n = 29 

 Instrument Instrument 

 

 

 

SDQ 

 

Livets stege 

 

SDQ 

 

Livets stege 

Mättillfälle n (%) n (%) n (%) n (%) 

 

Vid inskrivning i stödgrupp 

 

2 (3.1%) 

 

3 (4.7%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

Direkt efter avslutad 

stödgrupp 

 

15 (23.4%) 

 

5 (7.8%) 

 

5 (17.2%) 

 

5 (17.2%) 

Sex månader efter avslutad 

stödgrupp 

 

62 (96.9%) 

 

62 (96.9%) 

 

28 (96.5%) 

 

28 (96.5%) 

 

 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Data för denna studie samlades in genom instrumenten Styrkor och svårigheter, SDQ-Sve, 

S11-16 och Livets stege. Insamlade uppgifter omfattade barnens födelseår, kön samt deras 

mätresultat. 

 

SDQ-instrumentet 

SDQ-Sve, S11-16, är en screeningsenkät som mäter beteendestörningar och ger en bild av 

barnets övergripande hälsa. Instrumentet utvecklades under 1990-talet av den engelske 

barnpsykiatrikern och forskaren Robert Goodman och har översatts till ett 50-tal språk. 

Instrumentet bygger på erfarenheter från två andra internationellt etablerade instrument, Child 

Behavior Checklist (CBCL) och Rutters formulär samt diagnosmanualen DSM-IV (Goodman, 

Meltzer & Bailey, 1998, Goodman & Scott, 1999, Skerfving, 2012). Formuläret har ett enkelt 

format och fokuserar både på barnets svårigheter och styrkor (Goodman, 1997). Det består av 
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25 frågor avseende fem olika områden/teman: emotionella symptom, beteendeproblem, 

hyperaktivitet/ koncentrationsproblem och kamratproblem. Det femte området mäter styrkor 

benämnda ”prosocialt beteende” med vilket avser barnens förmåga att skapa goda relationer, 

t.ex. omtänksamhet och generositet. Den svarande får skatta hur väl ett påstående stämmer 

genom att svara: ”stämmer inte”, ”stämmer delvis” eller ”stämmer helt”. Varje tema 

poängberäknas separat enligt tillhörande manual. Barnens skattning från de fyra första temana 

summeras till en total svårighetspoäng, där högst 10 poäng kan erhållas för varje enskilt tema. 

Den totala svårighetspoängen kan som högst uppnå 40 poäng. Temat prosocialt beteende 

ingår inte i totala svårighetspoängen (Youthinmind Limited, 2013, Smedje, Broman, Hetta & 

Knorring, 1999, Socialstyrelsen, 2014). SDQ- anses främst lämpligt för att undersöka 

normalpopulationer där majoriteten av barnen är friska (Obel et al., 2004, Olsson & Smedje, 

2008). Instrumentet används både inom forskning och i klinisk verksamhet runtom i världen, 

inte minst i de nordiska länderna. Det finns inga svenska normvärden för SDQ, men däremot 

från England, Norge, Danmark och Finland. Studier tyder på att fördelning av barnens SDQ-

poäng är mycket likartad i de nordiska länderna (Obel et al., 2004, Skerfving, 2012)  

(Tabell 2).  

 

 

 

Tabell 2. Medelvärden från normalpopulation för självskattade SDQ-poäng från 

Norden (Obel et al., 2004) 

 

SDQ-variabler 

M 

13-åringar 

(Finland, Norge) 

M 

15-åringar 

(Finland, Norge) 

 

Total svårighetspoäng 

 

9,5 – 11,1 

 

9,8 – 11,4 

 

Emotionella symptom 
2,4 – 2,8 

 

2,5 – 3,0 

 

Uppförandeproblem 

 

1,9 – 2,4 

 

2,1 – 2,4 

Hyperaktivitets- 

/ uppmärksamhetsproblem 

 

3,5 – 3,8 

 

3,6 – 4,3 

 

Kamratproblem 

 

1,7 – 2,4 

 

1,5 – 2,3 

 

Prosocial poäng 

 

6,6 – 7,7 

 

6,7 – 7,3 

 

 

Livets stege 

Livets stege (The Ladder of Life) är ett instrument som mäter upplevd livskvalitet, 

hoppfullhet och framtidstro. Barnet ger sin skattning av upplevd livskvalitet på en 
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skala från 1-10 över dåtid (ett år tillbaka), nutid samt förväntad framtid (ett år framåt). Livets 

stege representerar likvärdiga skalsteg från 0 (sämsta tänkbara liv) till 10 (bästa tänkbara liv). 

Det finns inga normvärden för instrumentet, men det ger ändå en uppfattning om barnets 

framtidssyn, vilket ses som ett mått på det psykiska välbefinnandet. Instrumentet har använts 

för att mäta livskvalitet sedan 1950-talet då det skapades av den amerikanske 

psykologiprofessor Hadley Cantril (Gallup, 2014). I originalformuläret, vilket är anpassat 

främst för vuxna, frågas efter dåtid, nutid och framtid i ett femårsperspektiv (Wiklund et al., 

1992) men för att anpassa formuläret till barn har ett kortare tidsperspektiv använts 

(Skerfving, 2012).  

 

Tillvägagångssätt 

 

Samtliga barn och ungdomar som deltog i Trappans stödgruppsverksamhet under åren 2009-

2012 ombads fylla i skattningsformulären SDQ-Sve, S11-16 och Livets stege i samband med 

inskrivning i verksamheten. Efter avslutad stödgruppsverksamhet samt sex månader därefter 

ombads barnet besvara samma enkäter åter igen. Vid de båda första mättillfällena fick barnen 

fylla i enkäterna i pappersform eller digitalt i samband med individuellt möte med Trappans 

personal. Vid det tredje mättillfället ombads barnen besvara enkäterna hemifrån via brev eller 

digitalt. Alla besvarade enkäter fördes avidentifierade in i det digitala journalsystemet Journal 

Digital AB av personalen på Trappan. Med hjälp av journalsystemet sammanställs och 

redovisas barnens svar och skattningspoäng från respektive mätinstrument. 

 

Tillstånd för att använda insamlat material för föreliggande studie inhämtades av 

verksamhetschefen på Trappan (Bilaga 3). Studiens författare fick tillgång till det 

avidentifierade materialet i Journal Digital AB genom varsin IT-nyckel, tilldelad av personal 

på Trappan. Genom denna möjliggjordes åtkomst till samtliga enkätsvar. Studiens författare 

granskade tillsammans varje deltagares införda skattningspoäng för instrumenten. Varje 

deltagares individuella poäng för SDQ-instrumentets problemområden och totalsumma samt 

skattningsvärden för Livets stege registrerades och infördes i statistikprogram. Där besvarad 

enkät saknades registrerades detta som bortfall. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) krävs ingen 

rättslig etikprövning för examensarbeten som genomförs inom högskoleutbildning på 
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grundnivå eller avancerad nivå. Därför har inte något sådant godkännande inhämtats inför 

denna studie. Författarna hade verksamhetschefens godkännande. Samtliga enkäter var 

avidentifierade och författarna hade inte tillgång till svarandens personuppgifter. En IT-nyckel 

med personlig inloggning och lösenord hindrade obehöriga personer tillgång till materialet. 

Dessutom presenteras resultatet på gruppnivå och kan inte härledas till enskilda individer. 

 

Databearbetning och analys 

 

Insamlad data från Journal Digital AB bearbetades och analyserades med hjälp av 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science (SPSS), Version 20. Adekvat 

deskriptiv statistik och t-test användes. Frågeställning 1 och 2 besvarades med beroende t-test 

och frågeställning 3 besvarades med oberoende t-test. Signifikansnivån bestämdes till 0,05 

(Ejlertsson, 2003). Resultatet presenteras i figurer, tabeller och löpande text. 

 

RESULTAT  
 

I föreliggande studie ingick sammantaget 93 barn och ungdomar i åldrarna 9-19 år som deltog 

i två olika stödgruppsverksamheter. Den ena gruppen bestod av barn till föräldrar med 

missbruksproblem (grupp 1) och den andra gruppen av barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

(grupp 2). Grupp 1 bestod av 64 deltagare (32 flickor och 32 pojkar) i åldern 9-19 år. Grupp 2 

bestod av 29 deltagare (18 flickor och 11 pojkar) i åldern 10-17 år.  

 

Psykisk problembelastning före och efter stödgruppsverksamhet 

 

I nedanstående figurer illustreras skillnaden i barnens skattade poäng för SDQs 

problemområden före och efter stödgruppsverksamhet. Som framgår av figurerna uppvisar 

barnen i de båda grupperna större svårighet vad gäller hyperaktivitet/uppmärksamhetsproblem 

och emotionella symtom jämfört med övriga problemområden. Hos gruppen barn till föräldrar 

med psykisk ohälsa sågs generellt en tydligare förändring efter deltagande i 

stödgruppsverksamhet jämfört med gruppen barn till föräldrar med missbruk (Figur 1 och 2).  
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Figur 1. Psykisk problembelastning före och efter stödgruppsverksamhet hos barn till föräldrar med missbruk.  

För variabeln prosocial poäng eftersträvas en hög poäng i motsats till övriga variabler där en så låg poäng som 

möjligt är önskvärt. 

 

 

Figur 2. Psykisk problembelastning före och efter stödgruppsverksamhet hos barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa 

Barn och ungdomar till föräldrar med missbruk 

Analys av resultatet för SDQ-variablerna visade ingen signifikant skillnad i den psykiska 

problembelastningen före och efter deltagande i stödgrupp hos barn och ungdomar som växer 

upp i familjer där det förekommer missbruk hos någon av föräldrarna (Tabell 1). 
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Barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa  

I gruppen barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa visade resultatet en signifikant 

förbättring avseende kamratproblem (p=0,004) samt en signifikant försämring (p=0,004) 

gällande prosocialt beteende, efter stödgruppsdeltagande. För problemområdet emotionella 

symtom sågs en viss förbättring men skillnaden var inte signifikant (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Psykisk problembelastning enligt SDQ före och efter stödgruppsverksamhet inom respektive grupp 

Problemområden  
enligt SDQ 

 
n 

 
M 

 
t-värde 

 
p-värde 

  Före Efter   
Emotionella symtom 
   - missbruk ¹  
   - psykisk ohälsa ² 

48 
24 

3,42 
4,08 

 
  3,40 
  3,50 

0,08 
1,18 

0,936 
0,248 

Uppförandeproblem 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
48 
24 

 
2,13 
1,88 

 
1,92 
2,08 

 
1,20 
-0,71 

 
0,236 
0,487 

Hyperaktivitet/ 
uppmärksamhetsproblem 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 

 
48 
24 

 

 
3,98 
3,88 

 

 
4,17 
3,96 

 

 
-0,72 
-0,26 

 

 
0,476 
0,796 

Kamratproblem 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
48 
24 

 
2,08 
3,00 

 
1,94 
2,13 

 
0,72 
3,22 

 
0,474 

  0,004* 

Prosocial poäng** 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 
Totalpoäng 
   - Missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
48 
24 
 

 
48 
24 

 
7,81 
8,42 

 

 
11,60 
12,83 

 
7,96 
7,54 

 

 
11,42 
11,67 

 
-0,72 
 3,15 

 

 
0,31 
1,34 

 
0,478 

  0,004* 
 

 
0,757 
0,193 

* p  < 0,05 

(1) Barn till föräldrar med missbruk     (2) Barn till föräldrar med psykisk ohälsa  

** Prosocial poäng ingår ej i totalpoäng 
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Upplevd livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro före och efter stödgruppsverksamhet 

 

Figurerna nedan illustrerar skillnaden i barnens bedömning av sin livskvalitet, hoppfullhet och 

framtidstro, före och efter stödgruppsverksamhet. Resultatet visade på en högre upplevd 

livskvalitet hos barnen i nutid jämfört med för ett år sedan, såväl före som efter deltagande i 

stödgrupp. Barnens skattning av framtiden visade att de trodde på en ytterligare förbättring av 

sin livssituation. Gruppen barn till föräldrar med psykisk ohälsa skattade sin livssituation för 

ett år sedan något lägre efter gruppdeltagande än innan. Hos bägge grupperna sågs en ökad 

hoppfullhet inför framtiden efter stödgruppsverksamhet och den var tydligast i gruppen barn 

till föräldrar med missbruk (Figur 3 och 4).  

 

 

Figur 3. Bedömning av livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro hos barn till föräldrar med missbruk 
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Figur 4. Bedömning av livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro hos barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

 

Barn och ungdomar till föräldrar med missbruk 

Vid analys av poängen från Livets stege i gruppen barn och ungdomar som växer upp i 

familjer där det förekommer missbruk kunde en signifikant ökad upplevd livskvalitet 

(p=0,000) ses i nutid efter deltagande i stödgruppsverksamhet, jämfört med barnens upplevda 

livskvalitet i nutid före stödgruppsverksamhet. Resultatet visade även en signifikant ökad 

hoppfullhet (p=0,002) inför framtiden (Tabell 2). 

 

Barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa  

I gruppen barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa visade resultatet en signifikant 

ökad upplevd livskvalitet (p=0,008) i nutid efter stödgruppsverksamhet, jämfört med barnens 

upplevda livskvalitet i nutid före stödgruppsverksamhet. För denna grupp kunde ingen 

signifikant skillnad ses vad gäller hoppfullhet inför framtiden (Tabell 2).  
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Tabell 2. Barnens bedömning av sin livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro före och efter 

stödgruppsverksamhet, inom respektive grupp 

 
Barnens bedömning av sin 

 
n 

 
M 

 
t-värde 

 
p-värde 

plats på Livets stege 
 

   Före Efter   

Nutid 
   - missbruk ¹ 
   - psykisk ohälsa² 
 

 
48 
24 

 
6,35 
6,67 

 
7,54 
7,83 

 
-4,36 
-2,90 

 
  0,000* 
  0,008* 

Ett år sedan 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
48 
24 

 
5,10 
5,88 

 
5,06 
5,58 

 
0,17 
0,59 

 
 0,868 
 0,558 

Om ett år 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 

 
48 
24 

 
8,27 
8,50 

 
8,85 
8,75 

 
-3,32 
-0,97 

 
    0,002* 
  0,341 

* p  < 0,05 

(1) Barn till föräldrar med missbruk     (2) Barn till föräldrar med psykisk ohälsa  

 

 

Jämförelse mellan barngrupperna före och efter stödgruppsverksamhet 

 

Antalet deltagare som ingick i analys före stödgruppsverksamhet skilde sig åt mellan 

grupperna. Grupp 1 bestod av 62 deltagare och grupp 2 av 29 deltagare. För variabeln 

kamratproblem sågs en signifikant skillnad mellan grupperna redan före stödgrupps-

verksamhet. Gruppen barn till föräldrar med psykisk ohälsa visade en signifikant högre 

svårighetsgrad (p=0,039) för kamratproblem innan stödgruppsverksamheten jämfört med barn 

till föräldrar med missbruk, (Tabell 3).  
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Tabell 3. Medelvärden avseende psykisk problembelastning före deltagande i stödgruppsverksamhet i båda 

grupperna 

 
Problemområden 
enligt SDQ 
 

 
n 

 
M 

 
t-värde 

 
p-värde 

Emotionella symtom 
   - missbruk ¹ 
   - psykisk ohälsa ² 
 

 
62 
29 

 
3,48 
4,41 

-1,73 
 

 

0,088 
 

Uppförandeproblem 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
62 
29 

 
2,23 
2,24 

-0,04 
 

0,969 
 

Hyperaktivitet/ 
uppmärksamhetsproblem 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 

 
62 
29 

 

 
4.00 
4,34 

 
-0,64 

 

 
0,521 

 

 

Kamratproblem 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 
Prosocial poäng** 
   - missbruk                                                  
   - psykisk ohälsa 
 

 
62 
29 
 

 
62 
29 

 
2,11 
2,97 

 

 
7,84 
8,14 

-2,10 
 

 

 
-0,77 

 

  0,039* 
 

 

 
0,442 

Totalpoäng 
   - Missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
62 
29 

 
11.82 
13,97 

-1,56 
 

0,123 
 

* p < 0,05 

(1) Barn till föräldrar med missbruk     (2) Barn till föräldrar med psykisk ohälsa   

** Prosocial poäng ingår ej i totalpoäng 

 

 

Efter stödgruppsverksamhet hade skillnaden mellan grupperna gällande kamratproblem 

jämnats ut och ingen signifikant skillnad kunde längre ses mellan de båda grupperna 

(p=0,775) vilket betyder att gruppen barn till föräldrar med psykisk ohälsa uppvisade en 

större förbättring gällande kamratproblem efter stödgruppsverksamhet jämfört med gruppen 

barn till föräldrar med missbruk (Tabell 4). 
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Tabell 4. Medelvärden avseende psykisk problembelastning efter deltagande i stödgruppsverksamhet i båda 

grupperna 

 
Problemområden  
enligt SDQ 
 

 
n 

 
M 

 
t-värde 

 
p-värde 

Emotionella symtom 
   - missbruk ¹ 
   - psykisk ohälsa ² 
 

 
49 
24 

 
3,41 
3,50 

-0,17 
 

0,866 

Uppförandeproblem 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
49 
24 

 
1,92 
2,08 

-0,45 0,654 

Hyperaktivitet/ 
uppmärksamhetsproblem 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 

 
49 
24 

 

 
4,18 
3,96 

0,44 
 

0,662 
 

Kamratproblem 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
49 
24 

 
2,00 
2,13 

-0,29 0,775 

Totalpoäng 
   - Missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
49 
24 

 
11,51 
11,67 

-0,12 0,901 

Prosocial poäng 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
49 
24 

 
8,00 
7,54 

1,27 0,210 

* p < 0,05 

(1) Barn till föräldrar med missbruk     (2) Barn till föräldrar med psykisk ohälsa  

 

 

Det sågs ingen signifikant skillnad i upplevd livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro mellan 

grupperna före deltagande i stödgruppsverksamhet (Tabell 5). 
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Tabell 5. Medelvärden avseende livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro före deltagande i 

stödgruppsverksamhet i båda grupperna  

 
Barnens bedömning av  

 
n 

 
M 

 
t-värde 

 
p-värde 

sin plats på livets stege 
 

      

Nutid 
   - missbruk ¹ 
   - psykisk ohälsa ² 
 

 
61 
29 

 
6,44 
6,52 

-0,15 
 

0,881 
 

Ett år sedan 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
61 
29 

 
5,21 
5,66 

-0,87 
 

0,387 
 

Om ett år 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 

 
61 
29 

 
8,33 
8,24 

0,25 
 

0,803 
 

* p < 0,05 

(1) Barn till föräldrar med missbruk     (2) Barn till föräldrar med psykisk ohälsa  

 

Det sågs inte heller någon signifikant skillnad i upplevd livskvalitet, hoppfullhet och 

framtidstro mellan grupperna efter stödgruppsdeltagande (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Medelvärden avseende livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro efter deltagande i 

stödgruppsverksamhet i båda grupperna  

 
Barnens bedömning av  

 
n 

 
M 

 
t-värde 

 
p-värde 

sin plats på Livets stege       
Nutid 
   - missbruk ¹ 
   - psykisk ohälsa ² 
 

 
48 
24 
 

 
7,54 
7,83 

-0,72 0,473 

Ett år sedan 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 
 

 
48 
24 

 
5,06 
5,58 

-0,94 0,351 

Om ett år 
   - missbruk 
   - psykisk ohälsa 

 
48 
24 

 
8,85 
8,75 

0,34 0,739 

* p < 0,05 

(1) Barn till föräldrar med missbruk     (2) Barn till föräldrar med psykisk ohälsa 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om stödgruppsverksamhet på Trappan kan minska den 

psykiska problembelastningen samt öka upplevelsen av livskvalitet, hoppfullhet och 

framtidstro hos barn och ungdomar som växer upp i familjer där det förekommer antingen 

missbruk eller psykisk ohälsa hos någon av föräldrarna. Syftet var även att undersöka om det 

fanns någon skillnad mellan dessa båda barngrupper avseende psykisk problembelastning 

samt upplevelse av livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro före och efter stödgrupps-

deltagande. Resultatet visade att barnen i de båda grupperna upplevde en högre livskvalitet i 

nutid i samband med avslutat deltagande i Trappans stödgruppsverksamhet, jämfört med före 

stödgruppsdeltagande. Det framkom också att barnen fått en ökad hoppfullhet inför framtiden, 

men denna förändring var endast signifikant i gruppen barn till föräldrar med missbruk. 

Däremot var det inte möjligt att utifrån studiens resultat påvisa någon tydlig förbättring 

avseende barnens och ungdomarnas psykiska problembelastning. Dock inom problemområdet 

kamratproblem fanns en förändring till det bättre hos barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

efter deras stödgruppsdeltagande. 

 

Psykisk problembelastning före och efter stödgruppsverksamhet 

I gruppen barn till föräldrar med missbruk kunde ingen signifikant förändring avseende 

barnens psykiska problembelastning påvisas vid mätning direkt efter avslutad 

stödgruppsverksamhet på Trappan jämfört med före deltagande. Hos gruppen barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa sågs däremot en signifikant förbättring inom problemområdet 

kamratproblem efter deras deltagande i stödgruppsverksamhet. Dessa båda resultat för 

respektive grupp överensstämmer med de resultat Skerfving (2012) påvisar i sin undersökning 

av motsvarande barngrupper. Motsatt till resultatet från en tidigare studie utförd på Trappan 

(Ångman 2011), som visade en signifikant minskning av barnens emotionella problem efter 

stödgruppsverksamhet, kunde resultatet av denna studie visa endast en tendens till förbättring 

av emotionella symtom hos barnen till föräldrar med psykisk ohälsa. Skerfving (2012) 

beskriver i sin rapport att barnen uppvisade förbättring inom detta område men detta var 

påvisbart först ett halvår efter avslutat stödgruppsdeltagande. Även Van Santvoort och 

medarbetare (2013) menar att det kan ta tid innan ett sådant resultat kan påvisas.  
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En uppväxt i riskmiljö med bristande omsorg kan leda till ett flertal symtom hos barnet eller 

ungdomen, såsom exempelvis relationsproblem, ängslighet och depression (Magnusson, 

2009, Anlén & Lannerström, 2008). Skyddande faktorer för barn som lever i riskmiljöer kan 

vara vuxna som stöttar, goda kamratrelationer och en bra skolsituation (Werner & Johnson, 

2004). Det är också viktigt för barnen att kunna uttrycka sina känslor, ha någon att prata med 

samt ha meningsfulla aktiviteter (Moe, Johnson & Wade, 2007). Även kunskap och förståelse 

om sin situation beskrivs som skyddande faktorer för barnets utveckling (Skerfving, 2008). 

Tidigare forskning har visat att barn till föräldrar med psykisk störning har uppvisat 

förbättringar inom ett flertal områden såsom kommunikation, affektiva uttryck, delaktighet 

och engagemang efter deltagande i ett stödjande grupprogram (Orel et al., 2003). Studier har 

även påvisat att depressiva symtom både kan förebyggas och minskas hos ungdomar som 

deltagit i kognitiva grupprogram (Clarke et al 2001, Garber et al., 2009). Syftet med 

stödgruppsverksamheten vid Trappan är att erbjuda stöd som omfattar bland andra nämnda 

skyddsfaktorer för barnen och de unga. Förhoppningen är att verksamheten kan bidra till att 

minska barnens psykiska problembelastning samt att kunna främja barnens utveckling i 

positiv riktning. Stödgruppsprogram kan även bidra till en ökad copingförmåga genom att 

stärka ungdomars skyddsfaktorer och bidra med kunskap om föräldrarnas problematik 

(Gance-Cleveland, 2004, Larm, 2012, Riebschleger et al., 2009). 

 

Resultatet i föreliggande studie, i linje med tidigare studier, visade att de barn som deltagit i 

Trappans stödgruppsverksamhet uppvisade en viss minskning avseende kamratproblem och 

emotionella symtom. En bidragande orsak till detta kan vara det stöd och gemenskap som 

stödgruppen erbjuder, såväl genom lyssnande och stöttande vuxna, som genom nya 

kamratrelationer som skapas tillsammans med jämnåriga i liknande livssituationer. Ett viktigt 

syfte med stödgrupper är att barnen och ungdomarna ges möjlighet att uttrycka sig, ställa 

frågor, göra sina röster hörda och att bearbeta sina känslor (Forinder & Hagborg, 2008). Ofta 

lever barn till missbrukande föräldrar med en familjehemlighet (Fahrman, 1993) och 

detsamma gäller även ofta för barn till föräldrar med psykisk ohälsa (Pölkki et al., 2004). I 

stödgruppen kan de äntligen få dela sin situation och sina erfarenheter tillsammans med andra 

vilket kan öka deras välbefinnande och ge redskap att lättare hantera sin situation. De får möta 

barn som är i samma situation som de själva, vilket Skerfving (2008) menar kan ha en 

påverkan på barnens relationer. Det är tänkbart att detta hjälper barnen att utveckla en mer 

öppen attityd och relation till sina kamrater, vilket överensstämmer med resultatet i 

föreliggande studie. 
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 I strid med resultat från tidigare studier (Skerfving 2012), som visade att barns prosociala 

beteende förbättrades på gruppnivå efter deltagande i stödgrupp, sågs i resultatet för denna 

studie en signifikant försämring gällande prosocialt beteende i gruppen barn till föräldrar med 

psykisk ohälsa efter stödgruppsdeltagande. En möjlig förklaring kan vara att antalet deltagare 

i gruppen barn till föräldrar med psykisk ohälsa var alltför låg (24 stycken) och att detta ger en 

osäkerhet i analysen. 

 

Upplevd livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro före och efter stödgruppsverksamhet 

I båda grupperna kunde en signifikant ökad upplevd livskvalitet i nutid ses hos barnen efter 

deltagande i stödgrupp, jämfört med innan stödgruppsdeltagande. Likaså kunde en ökad 

hoppfullhet inför framtiden ses i båda grupperna men den var signifikant endast för barnen till 

föräldrar med missbruk. Som tidigare studier har visat kan stödgruppsverksamhet hjälpa barn 

att få en mer hoppfull inställning till framtiden (Skerfving, 2012), ge dem en ökad upplevelse 

av kontroll samt en större förståelse för föräldrarnas ohälsa som kan bidra till ökad harmoni 

med familjen (Orel et al., 2003). Allt detta kan bidra till en ökad upplevd livskvalitet hos 

barnen.        

 

Flera faktorer tillsammans utgör sannolikt förklaringen till att barnen skattat sin livskvalitet 

och framtidstro högre efter deltagande i stödgruppsverksamhet. En väsentlig förklaring kan 

vara att barnens självkänsla och hoppfullhet stärks genom det stöd som de fått från andra 

vuxna och från jämnåriga i samma situation. Werner och Johnson (2004) menar att tillgång 

till andra vuxna, såväl inom som utanför familjen, utgör en betydelsefull skyddande faktor för 

barn som lever i en riskmiljö. I deras studie framkom att de barn och ungdomar som mest 

effektivt klarat av de svårigheter som det ofta innebär att växa upp tillsammans med alkohol-

missbrukande föräldrar, hade förlitat sig på ett större antal källor av stöd från omgivningen. 

Att barnen i en stödgrupp tillsammans med både vuxna och jämnåriga kan få prata om sin 

situation, sina behov och önskningar kan leda till ökat hopp och framtidstro hos dem. Moe 

och medarbetare (2007) pekar på vikten av att barnen får göra egna val och tänka på 

framtiden. De menar att barnen har en förmåga att förstå att det fanns möjlighet för dem att ha 

ett bra liv, trots att deras föräldrar var missbrukare.  

 

En ytterligare förklaring till att barnen på Trappan upplever en ökad livskvalitet och 

hoppfullhet efter stödgruppsverksamhet kan vara att de fått värdefull kunskap om föräldrarnas 

problematik och sina egna reaktioner och behov. Fraser och Pakenham (2009) menar att ett 
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samband kan ses mellan kunskap och medvetenhet om psykisk sjukdom och en ökad upplevd 

mognad hos barnen, vilket i sin tur kan medföra en ökad livstillfredsställelse. Som Skerfving 

(2008) påpekar så kan inte stödgruppsverksamhet förändra föräldrarnas problem men vad som 

däremot kan vara ett mål är att hjälpa barnet att förstå sin tillvaro och göra den mer begriplig. 

 

Jämförelse mellan de båda grupperna före och efter stödgruppsverksamhet 

Vid en jämförande analys mellan grupperna framkom att barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa uppvisade en signifikant högre svårighetsgrad för kamratproblem innan deltagande i 

stödgrupp, jämfört med gruppen barn till föräldrar med missbruk. Det är tänkbart att psykisk 

ohälsa hos föräldern kan vara svårare att dölja inför omgivningen vilket kan medföra 

osäkerhet hos barnet inför kamrater och övriga. Vid mätning efter avslutad stödgrupp hade 

skillnaden mellan grupperna jämnats ut. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa hade således 

jämförelsevis större ”nytta” av sitt deltagande i stödgruppsverksamhet avseende sina 

kamratrelationer än barn till föräldrar med missbruk. Någon signifikant skillnad i upplevd 

livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro mellan de båda barngrupperna kunde inte påvisas. 

 

SDQ-poäng 

Avseende psykisk problembelastning innan stödgruppsverksamhet låg i föreliggande studie 

barnens SDQ-poäng mestadels inom normalvärden för Norden (Obel et al., 2004). För 

emotionella symtom uppmättes dock i båda grupperna svårighetspoäng strax ovan det 

normala. Detsamma sågs även för kamratproblem i gruppen barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa. Tidigare undersökningar har visat att många barn som deltar i stödgrupp uppvisar 

SDQ-poäng över normalvärde (Skerfving 2012, Van Santvoort et al., 2013, Ångman, 2011). 

Van Santvoort och medarbetare (2013) frågar sig om det möjligen kan vara så att stödgrupper 

erbjuds barnen för sent och att barn med allvarliga problem kan vara i behov av mer 

omfattande eller annan typ av stöd. Deras slutsats är att stödgrupper kan vara lämpligt för 

vissa barn men andra kanske kräver en annan typ av insats. 

 

I föreliggande studie kunde ingen signifikant minskning av psykisk problembelastning 

uppmätas efter stödgruppsdeltagande, men som framkommit i andra studier kan det ändå 

ibland ses kliniska förbättringar individuellt hos barnen (Van Santvoort et al., 2013, Fraser & 

Pakenham 2008). Detta skulle kunna tala för att stödgruppsverksamhet inte alltid ger mätbara 

resultat men kan ändå ha effekt på andra vis och vara betydelsefullt för barnens livskvalitet 

och framtid. 
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Nationella stödinsatser 

I Sverige pågår ett fortlöpande utvecklingsarbete gällande insatser och stöd för barn och 

ungdomar som växer upp i olika riskmiljöer såsom exempelvis familjer med missbruk eller 

psykisk ohälsa. I regeringspropositionen som anger målen för samhällets insatser 2011-2015 

(ANDT-politiken) nämns att barn och unga i riskmiljöer ska få ändamålsenligt stöd och att 

färre ska utsättas för de skadeverkningar som det kan innebära med uppväxt i en sådan 

riskmiljö (Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2011). En vanlig form av stödinsats är 

stödgruppsverksamhet (Statens Folkhälsoinstitut, 2012) men som framkommit av 

undersökningar deltar endast omkring 1,4 % av barn till missbrukande föräldrar i någon 

stödgrupp (Junis, 2012). Som föreliggande studie har visat, kan vissa gynnsamma effekter ses 

hos barnen efter deltagande i stödgrupp. Det kan därför anses berättigat att ett större antal 

barn som växer upp i riskmiljöer erbjuds möjlighet att delta någon form av stödjande 

gruppverksamhet. 

 

Ungdomar kan, som Trondsen (2011) beskriver, vara en svår grupp för hälso- och sjukvården 

att nå och där kan Internet vara ett alternativ. Även Van Santvoort och medarbetare (2013) 

lyfter detta då de menar att det kan finnas behov av fler kanaler att nå ungdomarna, såsom 

exempelvis Internet och skolan. I Sverige finns ett flertal webbplatser där ungdomar erbjuds 

stödbaserade online grupper. Det är tänkbart att dessa i framtiden kommer att få en mer 

utökad plats och betydelse för hjälp och stödinsatser (Larm, 2012).  

 

 

Metoddiskussion 

 

Materialet till föreliggande studie var sedan tidigare insamlat och infört i ett digitalt 

journalsystem av personalen på verksamheten Trappan. Barnens skattningspoäng och 

mätresultat fanns sammanställda och överskådligt presenterade i journalsystemet. Dessa 

granskades noggrant av studiens båda författare och överfördes till ett statistikprogram, där 

analyser utfördes. Att granskningen av barnens mätresultat utfördes gemensamt av båda 

författarna får anses som en styrka och tillför studiens resultat tillförlitlighet. För studien 

användes en kvantitativ design (Polit & Beck, 2012) då det ansågs passa studiens syfte och 

frågeställningar. Med en kvalitativ metod såsom exempelvis observation eller intervju, är det 

tänkbart att andra aspekter skulle framkomma som kan tillföra information och ge ytterligare 

dimensioner till ämnet.  
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Mätinstrument 

Mätinstrumentet SDQ är välanvänt i Norden (Obel et al., 2004). Det har ett enkelt format och 

fokuserar både på barnets svårigheter och styrkor (Goodman, 1997). Då mätinstrumentet är 

internationellt känt och välanvänt så får dess validitet och reliabilitet betraktas som god. Dock 

kan ifrågasättas om det fångar upp förändringar i mindre skala. Som Van Santvoort och 

medarbetare (2013) belyser, kunde ingen signifikant skillnad på gruppnivå påvisas med SDQ-

instrumentet, men däremot sågs klinisk förbättring individuellt.  

 

Mätinstrumentet Livets stege mäter upplevd livskvalitet, hoppfullhet och framtidstro. Dess 

ursprungsformat är för vuxna (Wiklund et al., 1992) men på Trappan används en omarbetad 

och förenklad version för att den ska vara hanterlig och lättförstådd för barnen (Skerfving, 

2012). Instrumentet förefaller inte lika vetenskapligt utvärderat som SDQ men är ett av de 

vanligaste mätinstrumenten som används vid utvärdering av stödgruppsverksamhet i Sverige 

(Söderlind, 2012). Då vetenskaplig utvärdering av instrumentet i större skala saknas är det 

svårt att uttala sig om dess validitet och reliabilitet. Författarna till föreliggande studie anser 

att instrumentet kan fungera som ett bra komplement till SDQ, då det är både lättförståeligt 

för barnen att besvara samt ger en bild av dess psykiska välbefinnande. 

 

Svarsdeltagande 

I föreliggande studie användes välanvända instrument och därmed får dess validitet betraktas 

som god. Antalet barn och ungdomar som ingick i studien var relativt litet, i synnerhet antal 

deltagare i gruppen barn till föräldrar med psykisk ohälsa, och detta kan förmodas påverka 

studiens reliabilitet. Resultatet kan därför inte generaliseras men kan ge en antydan om 

stödgruppsverksamhetens betydelse.  

 

För att en utvärdering ska bli mer fullständig behövs material från flera mättillfällen. På grund 

av alltför lågt svarsdeltagande vid det tredje mättillfället kunde i denna studie inte data 

därifrån analyseras. En orsak till lågt svarsdeltagande kan vara att enkäterna vid detta 

mättillfälle besvarades via brev eller digitalt. En ytterligare anledning kan vara att det gått en 

längre tid sedan barnet deltog i stödgruppsverksamheten. Att ta del av barnens skattning efter 

en längre tid hade givetvis varit intressant och värdefullt. Såsom tidigare forskning visat (Van 

Santvoort et al., 2013, Skerfving, 2012) kan förändring ta tid och det är möjligt att tydligare 

förändringar hade kunnat påvisas vid en uppföljande tredje mätning.  
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Etisk reflektion  

I en studie måste alltid finnas en etisk medvetenhet och ett etiskt förhållningssätt. Material ska 

behandlas konfidentiellt och deltagarna måste tillförsäkras anonymitet. I föreliggande studie 

utgjordes materialet av redan ifyllda och insamlade frågeformulär. Den information om 

deltagarna som kunde ses var uteslutande barnens kön, födelseår samt deras svar på enkäterna 

och resultaten från dessa. Resultatet är presenterat på gruppnivå och kan inte härledas till 

enskilda barn. Således kan den anonymitet som krävs från författarna sida anses vara 

uppfylld.  

 

Kliniska implikationer 

Distriktssköterskor kan i sitt yrke möta barn och ungdomar som växer upp i riskmiljöer, och 

det är betydelsefullt att de har kännedom om och kunskap om stödgruppsverksamhet. Som 

Foster och medarbetare (2012) påpekar, är sjuksköterskor en personalgrupp som i tidigt skede 

har möjlighet att identifiera familjer i riskzonen, ingripa och erbjuda förebyggande åtgärder 

och stöd. Förhoppningen med föreliggande studie är att den ska ge ökad förståelse om barns 

utsatta situation i riskmiljöer samt bidra till en ökad kunskap om stödgruppens betydelse.  

 

Fortsatt forskning 

Flertalet studier pekar på nödvändigheten av effektutvärdering av stödgruppsverksamhet 

(Reupert & Mayberry, 2009, Fraser & Pakenham, 2008). Som framkommit av Söderlinds 

rapport (2012) utvärderas endast cirka en femtedel av Sveriges stödgruppsverksamheter med 

standardiserade mätinstrument. Det finns därmed stor möjlighet till förbättring, vilket kan 

utgöra underlag till framtida forskning och utveckling av stödgruppsverksamheter. För 

närvarande pågår en utvärdering av stödgrupper för barn vid Forskningscentrum för 

Psykosocial Hälsa vid Karolinska Institutet. Studien har en randomiserad design och leds av 

Skerfving (2014). Inga resultat finns dock publicerade ännu.  

 

 

Slutsats  

För barn som växer upp i riskmiljöer kan deltagande i stödgruppverksamhet på Trappan bidra 

till en ökad upplevd livskvalitet och kan även ge ett större framtidshopp. På Trappan kan 

barnen träffa andra i samma situation, få hjälp och stöd att bearbeta sina känslor och hantera 

sin vardag. Denna studie har belyst stödgruppens betydelse men vidare forskning behövs, 

framför allt med uppföljning efter en längre tid. 
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TACK 
 

Författarna vill framföra sitt varmaste tack till personalen på Trappan för deras stöd, 

engagemang och behjälpsamhet. Även ett stort tack till vår handledare Afsaneh för support 

och god handledning 
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