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Sammanfattning 
 
Avsikten med denna uppsats är att få en förstålelse för varför barn utvecklar för psykisk 
ohälsa. Fokus kommer att ligga på familjens situation, socialt och ekonomiskt. En annan fråga 
som kommer att diskuteras är huruvida barns sociala relationer utanför hemmet påverkar den 
psykiska hälsan. Genom relevanta sociologiska och psyklogiska teorier har jag försökt att 
analysera, problematisera och förstå vad det är som bidrar till att psykisk ohälsa drabbar barn. 
För att få en tillförlitlig undersökning använder jag mig av kvantitativa metoder, där jag tagit 
del av en levnadsnivåundersökning Barn 2000, där 692 barn har fått besvara frågeformulär 
som visar hur deras psykiska hälsa ser ut. Jag har kompletterat undersökningen med mejl som 
barn har skrivit in till Bris (Barnens Rätt I Samhället) där barnen med egna ord förklarar 
varför de mår dåligt. Under studiens gång framkom det att det finns en rad olika anledningar 
till att barn mår psykiskt dåligt, den främsta anledningen är familjeförhållanden, det vill säga 
hur anknytningen till föräldrarna ser ut och hur bra barnet kommer överens med båda 
föräldrarna. Det har även framkommit att negativa relationer kan förvärra ohälsan men att det 
inte är anledningen till ohälsan. Om barn har bekymmer kan det leda till psykisk ohälsa, men 
när det sker i samband med familjeförhållanden och sociala relationer. Det vill säga 
”negativa” sociala relationer, svåra livssituationer, där barn utsätts för olika former av 
misshandel i hemmet och/eller utanför hemmet, eller något annat som är psykiskt påfrestande 
för barn.    
 
Nyckelord; psykisk ohälsa, anknytningsmönster, habitus, ekonomiskt kapital, socialt kapital, 
barn, familjeförhållanden.    
        
Abstract  
 
The intention with this study is to get greater understanding of why children develop mental 
illnesses. The focus will be on the situation of the family, both socially and financially. 
Another issue that will be discussed is wheteher or not children's social relations outside the 
home, affect their mental illness. I have, through relevant sociological and psychological 
theories, tried to analyze, question and understand what it is that contributes to the psychic 
disorder that  children are faced with. To get a thrustworthy research, I used quantitative 
measures. I have taken part of a research of livingstandards (Barn LNU 2000) in which 692 
children have answered questionsheets that show how their mental healths are. I have also 
used e-mails from children who have written to BRIS (Barnens rätt i samhället). They have 
explained in their own words why they are feeling unhappy. During the study, I discovered a 
few differerent reasons to why children feel psycologically bad and the number one reason is 
domestic issues as in the family, that is how their relationship to their parents are and how 
well the children get along with both their parents. It shows that negative relationships can 
enhance mental illness but that it is not the reason for it. If children have worries it can lead to 
menal illness. but only when there is both family issues and socialissues involved. With social 
issues I mean negative ones such as difficulties in life, both domestic and other kinds of abuse 
or anyhting else that is psycologically tiring.  
 
Key words; mental illness, attachment, habitus,economic capital, social capital, children, 
family condition.  
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1. Inledning 

Psykisk ohälsa är den största aktuella folksjukdomen i Sverige bland barn.1 Det är viktigt att 

ge barn en känsla av trygghet och ett stabilt uppväxtförhållande. Barn behöver respekt, 

vägledning, omsorg, ömhet med mera. Detta för att barn skall känna sig trygga och 

betydelsefulla, bland vänner och i familjen. Denna uppsats kommer att behandla barns 

psykiska hälsa, koncentrationen kommer att ligga på barns sociala relationer inom och utanför 

hemmet, men likaså hur familjens ekonomi påverkar den psykiska hälsan.  

 

”hej! jag är en tjej på 14år som har allvarliga problem med självmordstankar. när någor blir 

för svårt eller utan anledning, skadar jag mej själv. samtidigt så vill jag bara dö. det gör ont i 

hela kroppen. jag vet att jag ha en pojkvän som älskar mej mer än nått annat men när jag får 

dom här så kallade "depressionerna" så hjälper inte de. just då kan jag inte tro på att någon 

bryr sej eller älskar mej. ha snackat med en psykolog innan och med massa andra folk, detta 

hjälper inte. vad kan jag göra? vad är det för fel på mej? har även sömnsvårigheter. tack på 

förhand!” 2 

 

En studie visar att ca 5 – 10 % av alla barn lider av psykisk ohälsa.3 Familjen spelar en 

avgörande roll för hur barns psykiska hälsa uppträder. Den psykiska hälsan behöver inte 

endast relateras till familjens situation, det är även möjligt att koppla den till vänner och till 

skolan där de knyter sociala kontakter. Att bli utfryst från vänner kan medföra att barn får 

dåligt självförtroende och att de drar sig undan och blir socialt isolerade.  

 

Barnens rätt i samhället (Bris) fungerar som ett stöd för barn som behöver det, där de 

exempelvis mår dåligt eller behöver bara tips och råd. Kontakten sker oftast via mejl eller 

telefonsamtal. Under 2004 hade Bris 22 123 kontakter med barn som mår psykiskt dåligt. Den 

vanligaste anledningen till att barn hör av sig till Bris är på grund av familjekonflikter. Bråk i 

familjer kan exempelvis vara bråk mellan de vuxna, mellan vuxna och barn eller mellan 

syskon. 4 Kamratrelationer är något annat som toppar Bris kontakter, att ständigt försöka bli 

populär och accepterad är väldigt jobbigt för de flesta.  De upplever en ständig kamp för att 

                                                 
1 Utredningsnämnden, Barnen: 1998 
2 www.bup.se alla frågor/ depression / jag tror inte att någon kan älska mig 2005-01-17 
3 Sundelin, 1998, Det gäller livet 
4 Bris – rapporten 2004 s 7-8 
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knyta an sociala kontakter. Mobbning bland kamratrelationer är också en stor anledning till att 

barn mår dåligt, oftast på grund av utfrysning, sexualiserad förföljelse och fysisk misshandel.5 

 

”Barns och ungdomars hälsa reflekterar i mångt och mycket det samhälle de lever i. Inte 

minst gäller detta för den psykiska hälsan. Hemmet och föräldrarna intar självfallet en 

central plats i barns och ungdomars uppväxtvillkor. Skolan – barnens arbetsplats – utgör ett 

annat viktigt område. I såväl skolan som på fritiden spelar både vuxna och kamrater en viktig 

roll i barns liv”. 6    

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om barns familjesituation, socialt och ekonomiskt 

kan relateras till barns psykiska hälsa, samt att vidare studera vilken roll barns sociala 

relationer utanför familjen har för betydelse.    

 
1.2 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att begränsas till barn i åldrarna 10–18 år. Jag har valt att utesluta 

biologiska förklaringar till psykisk ohälsa, och istället fokuserat på barns sociala relationer 

inom och utanför hemmet. Jag har även valt att avgränsa läsandet av mejlen från Bris till 

2004.     

 

2. Psykisk ohälsa 
De senaste åren har diskussionen kring psykisk ohälsa bland barn ökat, frågan är då om den 

psykiska ohälsan har ökat reellt? Det framkommer inte några studier om att fallet är så, 

eftersom det inte finns egentliga siffror om detta. Problemet kan vara att det gäller ett väldigt 

tyst och dolt område. Men trots detta söker allt fler barn hjälp hos barn- och 

ungdomspsykiatrin. 7 Studier har visat att barn som har en form av psykisk ohälsa löper större 

risk att få det också som vuxen, därför är det viktigt att förebygga det redan i tidig ålder. 8 Det 

finns flera förklaringar till varför det förekommer psykisk ohälsa. Dels barnens egna 

upplevelser, tidiga relationsstörningar, traumatiska erfarenheter det vill säga (övergrepp våld, 

separation), dels påtagliga brister i omsorg, relationsstörning i familjen, psykosocial stress ( 

                                                 
5 Bris – rapporten 2004 s 7-8 
6  Hagqvist 1994, Barn och ungdomars hälsa s.52  
7 www.socialstyrelsen.se psykisk ohälsa/debattartikel DN 11 januari 2005Hur mår barnen i Sverige, egentligen? 
8 Landstinget, 1998, Psykisk ohälsa 1 av 3 
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arbetslöshet hos föräldrar och missbruk) samt övriga sociala relationer. 9 Medfödda psykiska 

problem kommer dock inte tas upp i denna uppsats. Min definition av psykisk ohälsa kan 

kategoriseras i två grupper, den första innefattar inåtriktade problem såsom; nedstämdhet, oro, 

ångest, sömnsvårigheter, irritation, ängslan, huvudvärk, koncentrationssvårigheter et cetera 

som framträder hos barnet. Den andra gruppen är utåtriktade problem som aggressivitet, 

normbrytande beteende och dålig självkontroll. Ohälsan tenderar då att nedsätta barnets 

generella mönster och normalitet. Den psykiska ohälsan kan även leda till allvarligare 

symptom som självskadelse, självmord, självmordsförsök, svår depression, tvångstankar och 

ätstörningar. Dessa problem kommer att behandlas ytterst lite i denna uppsats, 

koncentrationen kommer att ligga på de symptom som tidigare nämnts. 

 

2.1 Familjens betydelse för den psykiska hälsan 

”Föräldrarna, eller de som är i föräldrars ställe, har det främsta ansvaret för att ta hand om, 

stödja och vägleda sitt barn på bästa sätt. Framför allt är det i familjen som barn får den 

kärlek som är livsviktig för att överleva och utvecklas.” 10 

 

Familjen är barnets viktigaste nätverk, det är i familjen som barnet lär sig att samspela med 

andra individer, föräldrarnas lyhördhet för barnets behov är av stor betydelse för barnets 

psykiska utveckling. Familjen är den trygga basen, dit barnet alltid kan vända sig. Om det 

finns syskon lär barnet sig att inta en roll, där det lär sig att ge och ta, samt att hantera 

konflikter. En god förutsättning för den psykiska hälsan är att föräldrarna lär sig att anpassa 

sitt liv och vårda sina barn på bästa möjliga sätt. En viktig punkt är att båda föräldrarna skall 

hitta en gemensam uppfostringsmetod så att det inte uppstår problem för barnen. 11  

 

Alla barn behöver skydd och får inte lämnas utan tillsyn. Det gäller i synnerhet småbarn 

eftersom de kräver extra mycket omvårdad och uppmärksamhet från föräldrarna. 12 Föräldrar 

som lever ett isolerat liv kan påtvinga sina barn detsamma genom att förbjuda dem att gå ut 

och/eller träffa vänner och bekanta. Föräldrar som har en aggressiv tendens och svårt att 

behärska sig utsätter sina barn för otrygga miljöer vilket kan resultera i att barn mår dåligt 

                                                 
9 Sundelin, 1998, Det gäller livet kap 2  
10 www.rb.se  /barnet och familjen  
11 Landstinget, 1998, Psykisk ohälsa 1 av 3  
12Andersson, 1996,Utredningsmetod avseende barn och Ungdomar Utredningsmetod kap 2:49 
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genom att behöva vara på sin vakt hela tiden. Utbrotten kan vara i form av misshandel, 

kränkning, hot eller hot om att ta sitt eget liv. 13   

 

Föräldrar som själva är uppväxta under missförhållanden kan sakna vetskapen om hur 

föräldrarollen skall fungera.  Dem gör det enda de känner till. Den bild som vi individer har 

skapat är en koppling till våra egna känslor och hur vårt liv har sett ut. 14 Ett bra föräldraskap 

innebär att föräldrarna är en läkande kraft när det uppstår problem. Det gäller även att 

bekräfta sina barn som de är, vårda, älska och uppmuntra dem, det vill säga tillgodose alla 

deras behov. Föräldrar som har personliga problem skall försöka låta bli att missgynna sina 

barn på grund av det, också när det kan vara svårt att låta bli. Studier har påvisat att föräldrar 

som har egna problem under perioder av sitt liv har större chans att missgynna sina barn. 15    

 

Barn till förståndshandikappade föräldrar får oftast söka sig till andra vuxna och redan i tidig 

ålder kan barnen ta över föräldrarollen vilket resulterar hämmande på barnets utveckling. På 

grund av att förståndshandikappade kan ha svårare att förstå och tolka sammanhang kan enkla 

uppgifter kan bli svåra och komplicerade. 16 För de barn som lever i trygga förhållanden till 

sina föräldrar, har studier visat att de är mer självständiga och utvecklar en starkare social 

anpassning där de lättare står emot hinder i livet. 17 De vanligaste symptomen på ohälsa hos 

små barn (0-3 år) är viktnedgång, apati, skrik, ständig olust och kontaktavvisande. 

Viktnedgång utan förklaring är ett allvarligt tecken på störd relation mellan barn och 

vårdnadshavare. 18 Tecken på ohälsa i hemmen hos barn 3-12 år är till exempel hyperaktivitet, 

brist på kontroll, utagerande, distanslöshet samt kamratproblem. Symptomen bland ungdomar, 

12 –18 år är kriminalitet, missbruk, isolering, självskada, depression och självmordförsök. 19  

Studier har visat att risken för otrygg anknytning mellan föräldrar och barn tiodubblas i 

familjer med konflikter och skilsmässor samt ekonomiska svårigheter.   20 

 

I socialtjänstens författningssamling står det att ett barns första år är de viktigaste. Barn 

formas och utvecklar en identitet redan i tidig ålder. Därför krävs det trygghet, stimulans och 

emotionell kärlek av vårdnadshavaren. Barn påverkas av hemmiljön och sker det rubbningar 
                                                 
13Andersson, 1996,Utredningsmetod avseende barn och Ungdomar: kap 2:65 
14Andersson, 1996,Utredningsmetod avseende barn och Ungdomar: kap 2:67 
15 Landstinget,1998, Psykisk ohälsa 1 av 3 
16Andersson, 1996,Utredningsmetod avseende barn och Ungdomar: kap2:69-72 
17Andersson, 1996,Utredningsmetod avseende barn och Ungdomar: kap 3:79 
18Andersson, 1996,Utredningsmetod avseende barn och Ungdomar: kap 3:83 
19Andersson, 1996,Utredningsmetod avseende barn och Ungdomar: kap 3:90 
20 Bremberg, m.fl. 1998, Barnrapporten  
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kan det leda till att barnet utvecklar beteendestörningar som exempelvis, aggressivitet, 

isolering från omvärlden, depression, sömn- eller mat problem, magont och andra fysiska 

sjukdomar. Barn måste få sina behov tillfredställda. Vilket de är i särskilt behov av då de är 

psykiskt eller fysiskt sjuka. Behovet av fysisk omvårdnad är minst lika viktigt som psykisk 

omvårdnad. 21 Barn behöver kärlek, kroppskontakt och uppmuntran. Om föräldrar regelbundet 

hotar och kritiserar barnet känner det sig oälskat och omöjligt att tycka om, vilket kan leda till 

en felaktig självbild som försvårar barnets möjligheter att utveckla bra relationer till andra.22 

 

Skilsmässa är något som drabbar allt fler barn i samhället. En undersökning från Rädda 

Barnen visar att det finns cirka 500 000 barn under 18 år som har skilda föräldrar. Det 

vanligaste är att barnen bor hos modern, det vill säga 68 % bor hos modern och 13 % hos 

fadern. Det har blivit allt vanligare att barnen bor växelvis hos båda föräldrarna ca 90 000 

barn gör det i Sverige, de kallas för jojobarn. Men hur är den psykiska hälsan för 

skilsmässobarn i egentligen? 23   

 

”Det är mycket som kan bli svårt för barnen när föräldrar skiljs. De kanske tvingas flytta till 

ett nytt område där de inte har några kompisar. De kanske tappar kontakten med vuxna som 

de tycker om: farmor och farfar, en moster eller pappas vänner. Många skilda föräldrar får 

dålig ekonomi. Det är dyrare att betala allt själv: hyran, telefonen och allt annat. Då blir det 

mindre pengar till roliga och viktiga saker för barn: dator, kläder, semester, bio och mobil. 

Barn som bor med ensamma mammor har i genomsnitt 20 % sämre ekonomi än barn som bor 

med båda föräldrarna.” 24 

 

Skilsmässa behöver inte alltid vara något negativt. I vissa fall kan den vara den enda utvägen 

för barnen och för föräldrarna samt deras psykiska hälsa.  
 

 ”Det finns inget enkelt svar på den frågan. Barn behöver sina föräldrar. Om föräldrarna har 

det jobbigt, om de bråkar mycket med varandra, så är det risk att de glömmer bort att tänka 

på barnens bästa. Om de är nöjda med livet och inte oroliga, deppiga eller sjuka, så kan de ta 

                                                 
21 www.socialstyrelsen.se sosfs 1997: 15 kap 1 
22 www.raddabarnen.se  
23 www.raddabarnen.se barnet och familjen /skillsmässa 
24 www.raddabarnen.se barnet och familjen /skillsmässa 
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hand om sina barn och bry sig om dem så mycket som de behöver. Ledsna eller glada kan 

föräldrar vara antingen de är skilda eller ej.” 25 

 

2.2 Anknytningsmönstret 

Som tidigare nämnts är barn beroende av vuxna för fysisk överlevnad, men även för den 

psykiska hälsan så är interaktionen mellan barn och vuxna avgörande. Ett bra och stabilt 

samspel kan leda till att barnets behov tillgodoses vilket kan vara avgörande för att barnet 

skall kunna hantera påfrestningar i livet. 26 I tidigare studier har det framkommit; att barnet 

och föräldrarnas psykiska utveckling har ett starkt samband med hur samspelet mellan 

föräldrarna och barnet ser ut. Så föräldrarnas beteende har visat ett starkt samband med den 

psykiska hälsan bland barn. Föräldrarna skall utgöra en stark bas, det vill säga trygghet som 

alltid skall finnas kvar även då barnet själv blir vuxet. 27 Tidigt avvikande beteende i 

barnaåldern har samband med asociala beteenden senare i vuxenlivet. Det betyder att om ett 

barn utvecklar psykisk ohälsa i tidig ålder kan det vara svårt att bryta det senare i vuxenlivet.28 

 

”Människors psykisk hälsa är beroende av hur de blivit omhändertagna och i vad mån de fått 

trygghet och kärlek som barn. Att inte vara önskad, att inte bli sedd, att inte mötas med glädje 

innebär svältkatastrof på de psykisk planet.”29 

 

Barn är ömtåliga, och måste få växa upp i en miljö som främjar deras utveckling.  

Spädbarnstiden kan vara avgörande för hur barnets relation till andra människor kommer att 

bli. Om relationen mellan förälder och barn är störd på något sätt skapas det en otrygg 

anknytning i barnets liv och påverkar vuxenlivet. Studier har visat att om barnet skapar en 

trygg anknytning under spädbarnstiden, behåller den tryggheten genom livet. Detta gäller hur 

relationen till andra människor kommer att utspelas, och reaktioner på olika påfrestningar som 

uppkommer under livets gång. Det har framkommit att föräldrar som har en trygg anknytning 

har tre till fyra gånger större sannolikhet att få ett barn som utvecklar ett tryggt 

anknytningsmönster. 30  Barn som kopplar trygghet till sina föräldrar vågar sig även på större 

utmaningar utanför hemmet och är mindre rädda för att misslyckas.31 Eftersom det positiva 

                                                 
25 www.raddabarnen.se barnet och familjen/skillsmässa 
26 Bremberg m.fl.,1998, Barnrapporten 
27 Bowlby,1994, En trygg bas 
28 Linden, 2002, Perspektiv på sociala problem kap 10 
29 Utredningsbanken,1998, Barnen s 12 
30 Bremberg m.fl.,1998,Barnrapporten 
31 Bowlby,1994,En trygg bas 
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uppväger det negativa, kan barnet lättare hantera ett nederlag. Men det blir allt svårare om det 

negativa dominerar barnets liv. Behovet att känna närhet till föräldrarna blir extra starkt då 

barnet går igenom negativa upplevelser. 32  

 

En instabil anknytning behöver inte leda till psykisk ohälsa, utan det är oftast i kombination 

med andra riskfaktorer som psykisk ohälsa kan utvecklas. Under spädbarnstiden är 

följaktligen ett positivt samspel mellan barnet och föräldrarna den viktigaste skyddsfaktorn 

eftersom ett sådant samspel är en förutsättning för utveckling av en trygg anknytning. 33 Den 

främsta anledningen till att samspelet mellan föräldrar och barn störs är påfrestningar i 

familjen såsom sociala och psykologiska orsaker. Ett barn som växer upp i en familj med 

konflikter har större risk att som vuxen leva i ett förhållande som präglas av konflikter.  

 

Familjer med lägre social status är oftare utsatta för påfrestningar som till exempel 

ekonomiska svårigheter. Risken för otrygg anknytning tiodubblas när familjer lever med 

problem som ekonomiska svårigheter, sjukdomar, missbruk, konflikter och/eller skilsmässor. 

Barn som föds i familjer med låg social status är följaktligen oftare utsatta för flera 

ogynnsamma förhållanden som troligen samverkar. Förmodligen har föräldrarna själva haft en 

otrygg anknytning och har därför svårare att utveckla samspel med barnet. Dessutom är 

familjen oftare utsatt för stress, vilket försvårar samspelet mellan föräldrar och barn. 34 

Föräldrar själva behöver en trygg anknytning till sina föräldrar eller andra vuxna, detta för att 

orka fostra sina barn och inte utsätta dem för problem. 35 Barnpsykologen John Bowlby 

diskuterade en rad olika behov, som barn har för att känna trygghet. Två av hans viktigaste 

punkter är;  

 

• Behovet av närhet, ömhet och beskydd 

• Behovet av att utforska omvärlden 36 

 

Om relationen till föräldrarna påverkas av osäkerhet influeras barnets förmåga att undersöka 

världen på ett negativt sätt, eftersom barnet inte litar på att det har ett stöd från föräldrarna. 37 

Att ha tillgång till sociala nätverk i form av vänner, grannar, släktingar, hälsovård et cetera 
                                                 
32 Linden,2002, Perspektiv på sociala problem kap 10   
33 Bremberg, m.fl.,1998, Barnrapporten 
34 Bremberg, m.fl.,1998, Barnrapporten  
35 Bowlby, 1994, En trygg bas 
36 Bowlby, 1994, En trygg bas 
37 Bowlby, 1994, En trygg bas 
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har en avgörande betydelse för hur relationerna inom familjen ser ut och för barnets 

utveckling. I första hand är det tillfredsställande med socialt stöd och nätverk för barnet. Om 

modern upplever att hon har stöd hemma, från make, föräldrar et cetera, minskar risken för 

nedstämdhet hos modern som kan medföra beteendeproblem hos barnet. Föräldrars tillgång 

till det sociala nätverket är en skyddsfaktor för stress och underlättar för barn genom att de får 

en stimulerande miljö. 38 

 

Studier har åskådliggjort att den tidiga anknytningen mellan barn och föräldrar har stor 

betydelse för hur den psykiska hälsan utvecklas hos barn.39 Familjen är barnets viktigaste 

omgivning. Närmare bestämt är deras närvaro är viktig för barnets utveckling. Familjen är den 

trygga basen i ett barns liv där barnet utvecklar ett medvetande om att vara en egen person. 

Då barn utsätts för hot utanför familjen blir behovet av föräldrarnas trygghet allt viktigare. 40 

Tillsammans med syskon och föräldrar lär sig barnet att samspela och om det sker störningar i 

familjen kan det medföra negativa konsekvenser som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa 41. 

Stöd och omsorg är viktigt för barns överlevnad, men tyvärr så far vissa barn och ungdomar 

illa på olika sätt, exempelvis om barn blir misshandlande psykiskt och/eller fysiskt eller till 

och med drivs bort av föräldrarna. Exempelvis kan de fara illa när den fysiska omsorgen inte 

finns, där de utesluts från de grundläggande behoven som kläder, föda et cetera. Goda 

uppväxtförhållanden gynnar som tidigare nämnts den psykiska hälsan. I en studie som gjorts 

förklaras fyra punkter vara avgörande för att utveckla en bra psykisk hälsa, vilka är; 

  

• Att föräldrar har kunskaper om barns behov 

• Att föräldrar skall försörja sig själva och barnet, så att barnet har kläder, mat och 

bostad. 

• Att barnen har tillsyn, även då föräldrar arbetar. 

• Att föräldrar har tid och ork till att ge emotionellt stöd, kärlek och trygghet. 42 

 

2.3 Habitus 

Som jag tidigare nämnt har barn behov av ett positivt anknytningsmönster till föräldrarna. I 

familjen formas barnet till en egen individ. Habitus är det beteende barnet besitter genom de 

                                                 
38 Bremberg, m.fl., 1998, Barnrapporten 
39 Sundelin, 1998, Det gäller livet kap 2  
40 Lindberg, 2002, Perspektiv på sociala problem kap 10 
41 Landstinget, 1998, Psykisk ohälsa 1 av 3 s.33 
42 Bremberg m.fl., 1998, Barnet s 23 
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sociala färdigheterna de erhållit genom åren, vilket omfattar tidigare livserfarenheter och 

handlingar. Eftersom det är i familjen som barnet introduceras i livet så influeras det av 

föräldrarnas beteende, det vill säga habitus. Föräldrarnas habitus är med och påverkar barnens 

verklighetsuppfattning, värderingar, handlingsmotivationer i livet men likaså hur själva 

kommer att handla, uppfatta och bedöma situationer och omvärlden. 43 Barnets bild på den 

yttre världen är en avspegling av deras egna upplevelser och erfarenheter det fått genom åren, 

exempelvis genom föräldrar och vänner. Studier har visat att föräldrar som missgynnar sina 

barn på något sätt själva har varit utsatta för något liknande. Det blir som en ond cirkel och 

barnen tar efter sina föräldrar och uppfostrar sina barn på det enda sätt de känner till. 44 

Barndomen har en avgörande roll för hur individen själv formas till att bli förälder. Forskning 

har åskådliggjort att barn som växer upp i otrygga miljöer inte har kunnat ta sig ur detta och 

fortfarande är otrygga. De har fortfarande instabiliteten kvar i sitt liv och får därmed svårt att 

förmedla stabilitet och trygghet till sina barn, istället blir barnen deras trygghet. 45 Detta kan 

leda till att barnen själva tar på sig föräldrarollen och får tidig en beteende störning.  

 

Samhällsstrukturen har en stor betydelse för mänskliga interaktioner, där exempelvis barnets 

handlingspunkter hjälper till att utveckla livsstilar, smaker och praktiker som ofrivilligt leder 

till vissa handlingar och val i livet exempelvis genom regler och normer som finns i 

samhället. Dessa tankar, handlingsmönster och ramar kallas för habitus vilket beskrivs som 

den enande och genererande principen bakom handlingssätten. Det är både omedvetna och 

medvetna handlingar i livet som materialiserar in sig i beteendet och får betydelse för den 

psykiska hälsan. Habitus är ett system med föränderliga handlingar och tankemönster som 

formas i bestämda sociala miljöer, som exempelvis i familjer. Det har framkommit att 

föräldrars personlighet och relationen till barnet har ett stort samband med hur relationen 

mellan dem själva och deras föräldrar har varit. 46 Barnets beteende har visat ett samband med 

hur relationen i hemmet ser ut, om barnet är temperamentsfullt kan det finnas anledningar till 

det i hemmet. Lätthanterliga barn anses ha bättre regelbundenhet i hemmet, speciellt då till 

föräldrar, sömn, mat och vanor.47  

 

                                                 
43 Bourdieu, 1991,Kultur och  kritik 
44Andersson, 1996,Utredningsmetod avseende barn och Ungdomar Utredningsmetod: kap 2:54 
45Andersson, 1996,Utredningsmetod avseende barn och Ungdomar Utredningsmetod: kap 2:64 
46 Lindberg, 2000, ”Att mötas eller inte mötas”: s.30  
47 Lindberg, 2000,”Att mötas eller inte mötas” ;s.30  
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Samhället har satt upp normer för vad som är acceptabelt eller inte utifrån lagar och regler 

som måste följas. Om detta inte görs så betraktas det som något störande/hotande i samhället, 

också detta är med och formar habitus. Hemmets normer och värderingar är lätta för 

omgivningen att se och barn som växer upp under förmånliga förhållanden kan lättare 

handskas med press och stress under livets gång.   Dessa barn skapar en positiv och trygg 

identitet och starkare självsäkerhet. Barn som inte får sina behov tillfredsställda har ett 

svagare psyke och är mer mottagliga för psykisk ohälsa på grund av att de upplever känslor 

som oro, osäkerhet och vrede vilket gör det svårare att stå emot sociala påfrestningar i livet. 

De vuxna som uppfostrar barn bör föregå med ett gott exempel och visa hur en individ i 

allmänhet beter sig på ett allmänt acceptabelt sätt utifrån samhällets acceptabla normer, annars 

kan det leda till social obalans och ansvarslöshet hos barnet.48   

 

Bourdieu använder sig av olika kapitalformer, vilka utgörs av socialt, ekonomiskt och 

kulturellt kapital för att förklara och förstå habitus. Han menar att habitus påverkas av hur stor 

mängd, ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital individen har fått genom åren. 

Kapitalformernas mängd och sammansättning bildar barnets tankemönster, beteende och 

livsstil. Det är genom habitus som barnet realiserar kapitalformerna på olika sociala områden 

för att genomföra individuella mål i livet.49 Dessa kapitalformer kommer att diskuteras här 

nedan. 

 

2.3.1 Ekonomiskt kapital 

Det ekonomiska kapitalet avser innehavande och kontroll över ekonomiska och materiella 

tillgångar som familjen har, vilket är med och formar och påverkar barnet livsstil och 

beteende. 50 Materiellt och ekonomisk trygghet ger barn större möjligheter att leva ett lättare 

liv. Studier har visat ett samband mellan lågt ekonomiskt kapital och psykisk ohälsa bland 

barn. I familjer med bättre ekonomi har det framkommit att barn mår bättre för att de är 

aktivare utanför skolan, också har den materiella tryggheten barn kan behöva för att känna 

gemenskap med vänner och/eller andra sociala kontakter. Familjer med högre ekonomiskt 

kapital har större möjligheter i livet, exempelvis kan de vidga sina vyer på ett mer omfattande 

sätt. Om en familj har högre ekonomiskt kapital kan det påverka det kulturella och sociala 

kapitalet till det positiva. Exempelvis så kan familjen få mer tillgång till kulturella 

                                                 
48 Nissen, 1982, Involveringspedagogik 
49 Bourdieu, 1991, Kultur och kritik 
50 Bourdieu, 1995, Praktisk förnuft 
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sammankomster, ha ett socialt nätverk som deras barn är i behov av också ge en bättre 

möjlighet för dem att studera. Det kulturella och sociala kapitalet kan påverka det ekonomiska 

kapitalet till det positiva, exempelvis genom utbildning får individen oftast större möjlighet 

till högre lön vilket i sin tur leder till högre ekonomiskt kapital och bättre förutsättningar.51  

 

Följaktligen påverkar det ekonomiska kapitalet även boendesituationen. Ekonomiskt utsatta 

familjer är oftast trångbodda, barn får sällan tillgång ett eget rum. De är oftare bosatta i 

mindre gynnande områden vilket leder till att de känner rädsla för att gå ut, som i sin tur kan 

leda till social isolering. Studier har visat ett samband där barn i ekonomiskt utsatta familjer 

oftare har mindre kontakt med sina föräldrar och får mindre hjälp med sina bekymmer. De får 

även mindre hjälp med läxhjälp vilket kan vara en av orsakerna till att de inte hänger med i 

skolan. Att de har ett svagare socialt kapital bidrar till att de känner sig utanför, speciellt i 

skolan. 52 Det har dock framlagts att psykisk ohälsa varierar över tid och rum, men att det 

förekommer mest i städer och i vissa sociala grupper som tidigare nämnts i lägre sociala 

grupper. 53 Detta är en motsägelse och andra studier har visat att det inte finns ett samband 

mellan psykisk ohälsa och ekonomiskt utsatthet. Men de har uppvisat att social klass har 

betydelse för barns första levnadsår sambandet planar ut senare och dyker dock upp längre 

fram i tidig vuxen ålder. 54  

 

Ekonomiska resurser ökar som tidigare nämnts familjens handlingsfrihet där exempelvis 

barnen får ta del av fler sociala kontakter i form av semester och så vidare. I Sou (2003) 

framkom det att barn mår psykiskt dåligt på grund av familjens ekonomi. Det är något som 

bekymrar dem i väldig stor utsträckning. 55 Studier har åskådliggjort att familjer som har dålig 

ekonomi har större tendens till oro, och barnen oroar sig för föräldrarnas framtid. Barnen är 

likaså oroliga för hur deras egen ekonomi i nuläget ser ut och hur den kommer att uppträda 

senare i livet. 56 I ”Rädda barnens” årsrapport 2003 har det framkommit det att de ekonomiska 

svårigheterna hos barnfamiljer har minskat. Trots detta så har dessa svårigheter ökat för 

familjer med yngre barn, det vill säga barn mellan noll – sex år. Den mest utsatta ekonomiska 

gruppen i landet har försämrat sin ekonomi med tre procent medan landets rikaste tiondel har 

ökat sin inkomst med elva procent.  
                                                 
51 Bourdieu, 1991, Kultur och kritik s. 48 
52 Sou, 2003, Barn i ekonomsikt utsatta familjer s:18  
53 Socialstyrelsen, 1988 Att förebygga psykisk ohälsa 
54 Hagqvist, 1994, Barn och ungdomars hälsa 
55 Sou, 2003:3 Barn i ekonomiskt utsatta familjer 
56 Ridge, 2002, Chilhood provety and social exclusion from a childs perspectiv  
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Ekonomiska svårigheter påverkar även barnens relation till andra barn. Vid en dålig relation 

kan det skapa en känsla av utsatthet, utfrysthet och/eller en känsla av att vara mindre värd, på 

grund av att de inte har samma materiella förutsättningar, som exempelvis modeinriktande 

kläder. Barn har en konsumtionskultur som de styrs av. Samtidigt kan den sociala 

grupptillhörigheten styra vilka som får ingå i gruppen, alltså de som har liknande materiella 

tillhörigheter blir en grupp. Ekonomisk utsatthet kan skapa konflikter hos föräldrar, vilket i 

sin tur påverkar barnens självförtroende som i sin tur kan leda till osäkerhet och påverka deras 

sociala liv. Ekonomisk stress är kopplad till depressioner hos föräldrarna och barnet. Studier 

har åskådliggjort att ensamstående föräldrar har det allmänt sämre ekonomiskt ställt, speciellt 

då barnet bor hos sin mor. 57 Det finns problem då föräldrar vill vara hemma och ge tid åt sina 

barn men inte har möjlighet att göra det på grund av att det inte går runt ekonomiskt. Detta 

innebär att föräldrarna blir frustrerade vilket kan gå ut över barnen. 58  

 

2.3.2 Kulturellt kapital 

Det kulturella kapitalet innefattar tillgångar och värden som familjen har fått genom viss 

utbildning, musik, konst, mode och/eller språkkunskaper. Dessa värdefulla tillgångar familjen 

har, ökar det sociala och ekonomiska kapitalets status. Genom att utnyttja sin kulturella 

tillhörighet i familjen kan barnen sammanfoga värdefulla kontakter under livet, exempelvis 

genom att få en större möjlighet till högre inkomst men även tillgång till sociala relationer. 

Föräldrars kulturella tillhörighet, det vill säga – deras livsstil, klädstil, talspråk smak för livet 

förs över till barnet via socialisation. Bourdieu använder sig av föräldrarnas utbildning som en 

indikator på kulturellt kapital, men han diskuterar även hur kulturellt aktiva de är. Bourdieu 

hänvisar till subtila skillnader som attityd och klädsel. Barn grupperas i grupper efter den 

kulturella gemenskapen. Ju högre utbildning familjen har, desto högre kulturellt kapital får 

barnet. Utbildning och kulturella sammanhang är en del av barnets formning. Barnen lär sig 

kunskaper om vad som är rätt och fel vilket upprätthåller en form av ordning och struktur i 

samhället. Barnet har via föräldrarna fått en inblick i vad som förväntas av barnet, och om 

barnet isoleras och inte har ett kulturellt kapital kan det leda till psykisk ohälsa.  59  

 

 
 

                                                 
57 Hagqvist, 1994, Barn och ungdomars hälsa 
58 Utredningsnämnden, 1989 Barnen 
59 Bourdieu, 1991, Kultur och kritik 
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2.3.3 Socialt kapital   

Socialt kapital består av resurser barnet har fått genom att vara medlem i en grupp av vänner, 

släkt och/eller familj, grannar och så vidare. Sociala kontakter kan utspela sig överallt i 

samhället och ger kvalité i barnets nätverk. 60 Det sociala kapitalet som familjen har påverkar 

barnet till antingen det positiva eller negativa. Negativa aspekter kan vara att barnet kan 

utsättas för olika former av kränkningar som kan leda till stress. Barn kan även utsättas för ett 

accepterat grupptryck bland vänner detta för att inte vara ensam och få ingå i gemenskapen. 

Men det sociala kapitalet kan även leda till att barnet influeras till att göra positiva handlingar 

i livet, vilket kan leda till högre ekonomisk och/eller kulturellt kapital eller andra viktiga 

erfarenheter och relationer i livet. Genom att vara medlem i en grupp med hög social status 

kan familjen få bekräftelse på sin ”höga” status. Det sociala kapitalets kvantitet kommer att 

vara beroende av kvaliteten i barnets nätverk. 61  

 

Barn påverkas väldigt starkt av vänner och bekanta och förhoppningsvis påverkas de positivt 

av det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet har visat sig vara väldigt betydelsefullt i ett barns 

liv. Bourdieu menar att de sociala normer föräldrarnas har sprids över till barnet. Detta 

innebär att om de inte har ett socialt kapital kan det leda till att barnet lever utan ett socialt 

nätverk, som i sin tur leder till att barn blir socialtisolerade från vänner och bekanta. De 

sociala kontakterna som kretsar runt individen, tillsammans med det kulturella och 

ekonomiska kapitalet är grunden till hur habitus formas. Barn utsätts för en väldigt svår 

situation när de skall försöka att hitta en balans i sitt liv, motstå grupptryck, eller andra 

”dåliga” sociala umgängen som kan påverka dem negativt. 62 Mobbning är ett allvarligt 

problem som tyvärr är allt vanligare. När det gäller kön är det ingen skillnad i mobbning, 

emellertid utsätts fler barn med utländskbakgrund för mobbning inom och utanför skolan. 

Mobbning kan leda till social skygghet då barnet drar sig undan sociala kontakter men också 

börja skolka från skolan för att inte utsättas för mobbning. Självförtroendet förstörs för de 

barn som utsätts och de blir mottagligare för psykisk ohälsa. 63  

 

Studier har presenterat att familjer som har ett lågt socialtkapital för över det på barnen så att 

de får en undermedveten social isolering. Sociala relationer är väldigt viktiga för barns 

psykiska hälsa. I Sou rapporten har det framkommit att social isolering har haft stor betydelse 
                                                 
60 Bourdieu, 1991, Kultur och kritik  
61 Bourdieu, 1991, Kultur och kritik 
62 Bourdieu, 1993,  Praktisk förnuft 
63 Hagqvist,1994, Barn och ungdomars hälsa 



 17

för barns hälsa. Det har framlagts att ett stort socialt kapital ökar barnets psykiska hälsa då det 

bland annat stärker barnets självförtroende. Det är viktigt att utesluta dåliga sociala relationer 

eftersom de kan vara skadliga för barnets psykiska hälsa, exempelvis vid förekomst av 

konflikter, grupptryck något som kan var stressframkallande för barnet. 64 Det sociala 

nätverket har en viktig del i den psykiska hälsan såväl hos föräldrarna. Föräldrars sociala 

nätverk får innebörd för barnets hälsa något som tidigare nämnts.  

 

Sociala relationer kan vara avgörande för hur familjen och/eller barnet klarar av en utsatt 

situation. Alla sociala relationer är emellertid inte positiva både utanför och inom familjen. 

Barnen får en stor del av sin påverkan via sina föräldrar. Föräldrarnas sociala nätverk har 

därmed stor inverkan på barns och således deras psykiska hälsa. Studier har visat att barn som 

lever i en familj med svag social position är mer utsatta för fler dåliga situationer som 

samvarierar med varandra. Oftast är det troligt att föräldrarna själva har haft otrygg 

anknytning som barn och därför har de svårare att utforma ett bra samspel med barnen. 

Studier har även uppvisat att både familjen och barnet påverkas av de sociala nätverken som 

kretsar runt dem. En del små barn har endast sociala kontakter via föräldrarna, därför är det 

extra viktigt att föräldrarna besitter ett ”positivt” socialt nätverk. 65 Ett bra socialt kapital 

verkar fungera som ett skydd mot att utveckla psykisk ohälsa. Ett dåligt socialt nätverk kan få 

barnet att känna sig, stressat, utsatt, ensamt och får därmed svårare att inte stå emot olika 

påfrestningar i livet. 66 Risken för barn med svåra upplevelser att inte klara av ungdomsåren 

ökar om barn får gå igenom ytterligare svåra möten och upplevelser. 67   

 

2.4 Utlösande faktorer till psykisk ohälsa i hemmet 

Tidigare har det framkommit att om det finns negativ anknytning tidigt mellan barn och 

föräldrar kan det vara en bidragande orsak till att det förekommer psykisk ohälsa i 

barnaåldern samt senare under livet. I allmänhet förekommer det oftast i kombination med 

andra problem som barnet har. Därför kommer en ytterst liten del diskutera psykisk, fysisk 

misshandel och sexuellt utnyttjande som en del av de bidragande faktorerna i uppsatsen. Som 

tidigare nämnts behöver inte psykisk ohälsa endast förekomma i hemmet trots att det kan ha 

en viss inverkan. 

 
                                                 
64 Sou, 2001:55, Barn och ungdomars välfärd 
65 Bremberg, m.fl 1998 Barnrapporten   
66 Socialstyrelsen, 1988, Att förebygga psykisk ohälsa 
67 Åkerman, 2002, Hur upptäcker vi sårbara elever  
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”På längre sikt riskerar misshandel inom familjen alltid att påverka barnets värderingar och 

synen på andra människor. De utsatta barnen berättar oftast inte för andra om våldet utan lär 

sig att detta är något som ska hållas inom familjen. De lär sig också att våld är något som en 

vuxen, eller den som är starkare, får använda för att uppnå sina syften. En följd av barnets 

upplevelser kan bli att det ser hela världen som oförutsägbar och fientlig, det får svårt att lita 

på andra människor. De flesta barn som växer upp i en våldsam hemmiljö varken slåss eller 

begår övergrepp som vuxna. Men tillsammans med andra faktorer kan det bidra till att man 

som vuxen blir våldsam eller inte respekterar andras gränser. Det gäller speciellt om barnen 

aldrig fått hjälp till skydd eller aldrig fått tillfälle att berätta om sina upplevelser.” 68 

 

Psykisk misshandel är en dold form av misshandel och kan förekomma under många olika 

situationer. Psykisk misshandel kan vara när barn utsätts för psykisk lidande exempelvis 

genom kränkningar, nedvärderingar och/eller annan form av terrorisering från en/flera 

familjemedlemmar. Ett exempel kan vara när ett barn ständigt får höra hur värdelös, ful 

och/eller tjock den. Eller om barn lever under ständiga hot, exempelvis hot om misshandel, 

våldtäkt eller om att bli bortlämnad. Brister i omsorg är när barn inte får den kärlek och 

omvårdnad barn är i behov av, vilket kan vara en omedveten handling från vårdnadshavarens 

sida. Detta förhållande är vanligtvis mer förekommande i missbrukarfamiljer. 69  Fysisk 

bestraffning kan orsaka barnets fortsatta utveckling. Det behöver inte alltid vara grov 

misshandel. 70 Misshandel kan bland annat innebära att ena eller båda föräldrarna medvetet 

skadar sitt barn genom sparka, slå, bränna, bita, kväva samt genom att ge alkohol och/eller 

droger. Fysisk misshandel kan ge upphov till psykisk ohälsa, och/eller olika skador. 71 

 

Problem med aggressivitet inom familjer är vanligt när de har svårigheter som ekonomi samt 

sociala och känslomässiga problem. Det är inte ovanligt att pappan är frånvarande i dessa 

familjer. 72 Det är väldigt svårt att förstå varför föräldrar slår sina barn, det kan bland annat 

utlösas av stress, relationsproblem, missbruk, psykisk sjukdom, ekonomiska problem 

maktlöshet eller på grund av att föräldrarna själva blivit utsatta.  

 

                                                 
68 www.raddabarnen.se barn som bevittnar våld 
69 www.socialstyrelsen.se sosfs 1997: 15 kap 1 
69 www.raddabarnen.se 
70 www.socialstyrelsen.se sosfs1997:15 kap 4 
71 www.raddabarnen.se  
72Hollander, 1985, Omhändertagande av barn s. 232 
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Personer som normalt inte slår sina barn kan göra det vid en krissituation. 73 Det finns olika 

former av utnyttjande ett av dem är sexuellt utnyttjade av barn. Till exempel när barn utnyttjas 

i pornografiskt syfte i hemmet. Oftast är det en bekant som är förövaren, det finns ingen 

skillnad när det gäller mor eller far, det är förekommande bland både könen. 74 Sexuellt 

övergrepp är en handling som innebär att förövaren tvingar offret till sexuella handlingar, 

eller att barnet utnyttjas genom att titta eller medverka i pornografiska filmer och/eller kort.  

 

2.5 Utlösande faktorer till psykisk ohälsa utanför hemmet 
Människan är behov av sociala relationer (familj, vänner osv.) för att må bra. Detta gäller 

speciellt barn, som också behöver bekräftelse på att vara en egen individ. Identiteten förstärks 

ute bland sociala relationer där barn får sig en roll i samspelet. 75 Det existerar normer i alla 

grupper, det är som en oskriven lag som alla följer. För att få ingå i en grupp krävs det att 

aktörerna följer normerna. Den materiella tillhörigheten får stor betydelse i gemenskapen hos 

barn. Det nyaste modet och/eller attityden spelar en stor roll i gruppidentiteten. Barn har 

också en tävlingsinstinkt. De anser sig vara bättre om dem vinner, där de kan få större chans 

att ingå i en grupp. Barn som förlorar en tävling kan uppfatta sig själva som misslyckade detta 

kan i sin tur sänka självförtroendet. 76 Barn söker sig till dem de känner en tillhörighet med, 

för att få kamrater krävs det att de har en viss social befogenhet, samt att tillföra något till 

gruppen. 77 Barn har ofta stor press på sig, de kämpar med självförtroendet genom att få en 

viss social status bland vänner. Ett misslyckande kan frambringa ifrågasättande, vilket kan 

leda till att de känner sig underlägsna och det kan i sin tur leda till att de drar sig undan och 

blir socialt skygga. 78  

 

En uppskattning i en studie visar att fem – tio procent av alla barn lider av psykisk ohälsa. 

Familjens sociala problem har en någorlunda stark koppling hos barn och ungdomar. En 

kombination av äktenskapliga förhållanden, flyttningar, dålig ekonomi och missbruk ökar den 

psykiska ohälsan. Chansen för att psykisk ohälsa uppkommer ökar om barn har dålig 

anknytning till föräldrarna. Trots detta är det många barn som upplever psykisk ohälsa på 

                                                 
73 www.raddabarnen.se   
74 www.socialstyrelsen.se sosfs 1997: 15 kap 1 
75 Björsne, m.fl. 1980, Gruppen 
76 Goldinger m.fl. 1997,  Fem år av ditt liv 
77 Öhman, 2003, Empati genom lek och språk 
78 Svedberg och Zaar, 1988, Klassliv 
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grund av sociala relationer.79 Som tidigare nämnts om barn har en stabil barndom kan de 

lättare stå emot negativa påtryckningar från sociala relationer.  

 

Människor är beroende av trygghet. Behoven förstärks och skapas genom sökandet och 

bekräftelse av självständighet och kärlek. De behov barn senare söker efter är beroende av de 

erfarenheter de har med sig från sina tidigare levnadsförhållanden, det vill säga habitus. De 

barn som inte får sina behov tillgodosedda kommer senare i livet vara ängsliga och alltid vara 

beredd att skydda sig själva. Samtidigt kan leda till att de söker bekräftelse på fel väg och 

hamnar i dålig en social gemenskap. Barn tar med sig sina normer och värderingar de är 

uppväxta med ut i det sociala livet bland vänner. 80 Sociala relationer kan ses som en resurs i 

individens tillvaro, alltså något som skyddar mot ohälsa både fysiskt och psykiskt. Ett positivt 

nätverk har en läkande kraft och skyddar mot ohälsa, på grund av att det i allmänhet finns stöd 

vid behov, detta i sin tur leder till en ökad självförtroende och självkänsla  

 

Socialt stöd är kopplat till föreställningen om trygghet, stabilitet, förutsägbarhet och kontroll. 

Studier har visat att alla sociala relationer inte är positiva, det vill säga då det exempelvis 

förekommer negativa grupptryck som missbruk och så vidare. Dessa förhållanden är i högre 

grad mer förkommande bland barn. Ju äldre individen blir finns det större sannolikhet till fler 

positiva sociala relationer utanför hemmet. Barn har mer tillgång till stressfyllda relationer än 

vuxna. Dåliga sociala relationer eller svagt socialt kapitel är relaterad till dåligt skolresultat 

och fysiska aktiviteter. Aggressivt beteende har visat ett samband med sociala relationer, det 

gör också symptom som avståndstagande, osäkerhet och trygghet. Beteendet påverkar också 

vänners syn och acceptans av individen men likaså vilken position i gruppen individen får. 81 

Barn behöver andra barn för att samvariera, spegla sig själv samt för att definiera sig själv 

utanför familjen, där de kan forma sig en egen identitet. Goda kamratrelationer är ett 

hälsotecken.82  Det har gjorts en studie av Viveka Östberg som fokuserar sig på barns 

psykiska hälsa. Östberg åsyftar att det finns skillnader när det gäller individer och olika 

sociala klasser och hälsa. Det finns skillnader när det gäller sjukdomar, dödlighet med mera 

vilket är beroende på vilken inkomst- och utbildningsnivå individen har. I denna studie har 

Östberg solat bort hälsoskillnader när det gäller samhällsnivå, hon koncentrerar sig på mindre 

sociala grupper som besitter en daglig kontakt emellan varandra.  
                                                 
79 Sundelin, 1998, Det gäller livet 
80 Imsen, 2000, Elevens värld  
81 Östberg, 1999, Barn i klassrum  
82 Sundelin, 1998, Det gäller livet 
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Östberg menar att sociala relationer i tidig ålder kan relateras till sociala relationer och hälsa 

senare i livet samt hur barnets framtidutsikter kommer att se ut. Barnen som har studerats var 

vid den tidpunkten bosatta i staden Aberdeen i Scotland år 1964 och var då åtta - tretton år 

gamla. Östberg har använt sig av ett omfattande material där mer än femhundra skolklasser 

har medverkat i forskningen.83  

 

Det är flera omständigheter som har en avgörande roll när det gäller psykisk ohälsa. Social 

integration är en väsentlig faktor som skyddar mot psykisk ohälsa. Individen är i det fallet 

integrerad i det sociala nätverket och är övertygad att denne inte är ensam vilket kan öka 

självkänslan och tryggheten. Barn lever i allmänhet ett socialt liv, och hög status bland 

klasskamraterna samvarierar i allmänhet med bra hälsa. En skolklass kan betraktas som en 

kombination av arbets- och kamratgrupp. Barn tillbringar mycket tid i skolan, de formas och 

utvecklar en personlighet där. Det är i skolan som barnen börjar socialiseras in i samhället på 

egen hand. Det sociala samspelet som existerar i skolan är ett av de avgörande elementen i 

individens livssituation.84 I barnets första levnadsårs är familjen barnets viktigaste nätverk. 

Senare i barns liv och i början av ungdomsåren får vänner och skola allt viktigare roll i barns 

psykiska hälsa. 85 

 

Individens ställning hos klasskamrater påverkar individens identitetsskapande. Östberg 

hänvisar till George Herbert Mead som åsyftar att individens självuppfattning influeras och 

formas av attityderna inom gruppmedlemmarna och i gruppen som helhet. Östberg menar att 

populära barn har bättre självförtroende än de barn som lever i utanförskap. På grund av att 

barn känner sig accepterad, uppskattad, föredragen och respekterad av sin omgivning. 

Kamratstatus bland barn i klassen har visat en koppling till psykisk välbefinnande. Med 

psykisk ohälsa menar Östberg att barn är nedstämd orolig bedrövad eller bekymrad. 86 

  

Oavsett om individen har personliga vänner i klassen eller inte, så påverkar det 

kamratstatusen. Kamratstatus sammanhänger med hur psykisk hälsa uppstår, det kan också 

vara karakteristiskt för skolan i helhet.  Barn som har hög kamratstatus har till och med fler 

personliga vänner och större vänskapsrelationer. Det framkom ur studien av Viveka Östberg 
                                                 
83 Östberg, 1999, Barn i klassrum 
84 Östberg, 1999, Barn i klassrum 
85 Åkerman, 2002, Hur upptäcker vi sårbara elever? 
86 Östberg, 1999, Barn i klassrum 
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att en femtedel av de 524 skolklasser som undersöktes, hade en annorlunda statusfördelning. 

Där åskådliggjordes det att skolklassen inte hade barn som var utanför och/eller favoriter. I en 

klass där nästan alla barn var ”populära” och accepterade framkom det att psykisk ohälsa 

förekom betydligt mindre än i de klasser där det fanns utanförskap. Det har dock inte visat 

någon skillnad när det gäller kön, sambandet mellan kamratstatus och psykisk ohälsa 

förekommer bland båda könen. 87 

  

Hur många vänner och kvalitén på relationer barnet har, visar ett samband med psykisk 

ohälsa. Barn som saknar eller har mindre sociala kontakter löper större risk för att få psykisk 

ohälsa. Samtidigt påverkar olika umgängeskretsar hälsan, det har visat att ”dåliga kretsar” kan 

vara stressrelaterad och ökar chansen för att utveckla psykisk ohälsa. På grund av att barn 

tvingas att göra saker som de annars inte skulle göra för att få vara en del i gruppen.88 
 

3. Material och Metod 

Jag började denna uppsats med att göra en dokumentanalys där fokuseringen låg på varför 

barn utsätts för psykisk ohälsa och hur socialt och ekonomiskt kapital påverkar den psykiska 

hälsan. Jag har använt mig av olika studier och forskning inom området. Jag har försökt att 

hitta samband men även skillnader mellan dem. För att gå ett steg djupare så kontaktade jag 

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) med syfte i att ta del i mejl som skickas in av barnen själva. 

Anledningen till detta, var att få en klarare bild av barns egna upplevelser kring varför de mår 

dåligt. Jag har valt att skriva om psykisk ohälsa. Det var väldigt många mejl som diskuterar 

sociala relationer inom och utanför hemmet, mejlen är också kategoriserade. Det oerhört 

många under kategorierna som intresserade mig, det vill säga vänner, familjerelationer och 

psykisk ohälsa, så det fick bli ännu ett urval där. Av praktiska skäl valde jag att läsa vart 

femte till tjugonde mejl beroende på hur många de var under gruppen. Vilket kan variera från 

några hundra upp till flera tusen.  Jag har läst 380 mejl, sidantalet på mejlen varierade, vissa 

mejl är över en sida lång medan andra kan vara ett antal rader. Eftersom barnen skickar in 

mejlen i förtroende, kommer dem att förbli anonyma i denna undersökning, inte ens datum, 

namn och/eller smeknamn kommer att finnas med.  

 

                                                 
87 Östberg, 1999, Barn i klassrum 
88 www.forskardagarna.su.se 
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Det kommer att finnas väldigt få citat och istället kommer en återberättelse av mejlen att 

göras. Sedan kommer mejlen att analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna och 

resultatet av undersökningen. Av majoriteten av mejlen framkom det återuppkommande 

teman som diskuteras i samband med psykisk ohälsa, familj och sociala relationer.  

 

För att göra undersökningen så tillförlitlig som möjligt, har jag analyserat Barn LNU 

(levnadsnivåundersökning) 2000. Undersökningen som har gjorts innefattar 692 barn varav 

341 flickor och 351 pojkar har medverkat i. Enligt SOU 2 001:55 är denna undersökning den 

enda i sitt slag, det vill säga den mest omfattande undersökningen. De oberoende variablerna 

har grupperats efter tre grupper där det finns ett samband, det vill säga, bakgrund, familj och 

vänner. Jag har prövat mina modeller för multikollinearitet och heteroskedasticitet och inga 

problem framkom. 

 

Beroende variabel  

• Psykisk ohälsa innefattar hur ofta barn har huvudvärk. Eller om dem har svårt att 

koncentrera sig. Om de blir väldigt lätt arg, eller ofta blir sura och irriterade. Men även 

om dem ofta är ledsen och/eller nere. Samt om de har svårt att somna.  

För att lättare förstå hur frågorna kring ohälsa är ställd kommer jag att inkludera hur 

frågeformuläret är ställt, jag kommer även att förklara vad som betraktas som ohälsa i denna 

studie.    

 

Huvudvärk              Ofta sur och irriterad  
1. Varje dag                       1.    Stämmer precis  
2. Flera gånger i veckan  2.    Stämmer ungefär  
3. En gång i veckan     3.    Stämmer dåligt  
4. Någon gång i månaden  4.    Stämmer inte alls 
5. Mer sällan eller aldrig  9.    Svar saknas  
9. Svar saknas              

    
Om barn svarar att de har                 Om barn svarar att de stämmer   
huvudvärk flera gånger i veckan                          precis att de ofta känner sig    
uppfattas det som psykisk ohälsa.                        sur och irriterad uppfattas det som ohälsa. 
 
 
Svårt att koncentrera sig             Ofta ledsen eller nere 

1. Stämmer precis    1.     Stämmer precis 
2. Stämmer ungefär   2.     Stämmer ungefär 
3. Stämmer dåligt                                                   3.     Stämmer dåligt       
4. Stämmer inte alls                                                4.     Stämmer inte alls 
9. Svar saknas                                                         9.     Svar saknas 
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Om barn säger att de stämmer              Om barn anser att de stämmer 
precis att de har svårt att koncentrera                   precis att de ofta är ledsen eller  
sig uppfattas det som psykisk ohälsa.                   nere uppfattas det som ohälsa. 
 
Väldigt lätt arg              Svårt att somna   

1. Stämmer precis                                                  1.     Varje dag 
2. Stämmer ungefär                        2.     Flera gånger veckan    
3. Stämmer dåligt                                                   3.     En gång i veckan  
4. Stämmer inte alls   4.      Någon gång i månaden 
5. Svar saknas                                                        5.      Mer sällan än aldrig   

9. Svar saknas 
Om barn anser att de stämmer                             Om barn anser att de har svårt att somna 
precis att de väldigt lätt bli                                   flera gånger i veckan uppfattas det som 
arg uppfattas det som ohälsa.                               psykisk ohälsa.  
 

Oberoende variabler  

• Bakgrund innefattar; vilket kön barn har, vilken ålder, även om de inte har bekymmer 

och vilken familjtyp de kommer ifrån.89 

• Familj innefattar; om de inte får vecko – eller månadspeng, om de kommer överens 

med mamma, eller om de kommer överens med pappan. Eller hur mycket tid de får 

med sin mamma och pappa. 

• Vänner innefattar; om barn inte vågar gå ut, om någon har sparkat eller slagit dem, hur 

många kompisar de har på fritiden. Eller om de har någon vän utanför klassen 

och/eller om de har nära vän klassen.  

 

Frågeformuläret för dessa oberoende variabler kan hittas i bilaga 1. Jag kommer att använda 

mig av logistisk regressionsanalys. Anledningen till detta är för att den beroende variabeln är 

dikotom, det är inte graden av psykisk ohälsa som mäts. Resultaten av undersökningen 

kommer först att presenteras i ett eget kapitel och sedan diskuteras emot de teoretiska 

utgångspunkterna för denna uppsats samt att diskuteras i ett senare avsnitt där hela uppsatsen 

vävs ihop. 90 

 

 3.1 Resultatets tillförlitlighet  

Att få en undersökning så tillförlitlig som möjligt är oerhört viktigt. Detta är en av de främsta 

anledningarna till att jag valde att göra en kvantitativ undersökning, eftersom det oftast finns 

en möjlighet till att göra en större undersökning. Det är lättare att få en kvantitativ 
                                                 
89 Se bilaga 1 
90 Edling och Hedström, 2002, Kvantitativa metoder 
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undersökning tillförlitlig. 91 Jag anser att studien har en relativ hög validitet för att det är 

väldigt många som undersöks. Det vill säga så var det 692 barn i Barn LNU 2000 samt de 380 

mejl som analyseras. Avsikten med denna uppsats har också genomförts. Jag anser att det inte 

finns en anledning till att ifrågasätta giltigheten hos undersökningen. Teori och empirin har en 

stark koppling mellan varandra vilket ökar uppsatsens tillförlitlighet. Eftersom jag har valt att 

analysera mejl från barn själva anser jag att det ökar undersökningens tillförlitlighet 

ytterligare på grund av att det är barnens egna ord som analyseras.  

 

3.2 Kopplingen mellan teori och empiri 

Uppsatsens koppling mellan teori och empiri visar validiteten i uppsatsen. Med hjälp av de 

valda variablerna till denna undersökning kommer jag här att diskutera hur jag mäter mina 

teoretiska begrepp. Jag diskuterar psykisk ohälsa som ett teoretiskt begrepp. För att göra 

undersökningen så tillförlitligt som möjligt så försökte jag hitta variabler som 

överensstämmer med de teoretiska begreppen, vilket det gör i denna uppsats. När jag tidigare 

har diskuterat psykisk ohälsa i undersökningen har jag diskuterat, huruvida barnen mår 

psykiskt. Det vill säga om de är nedstämda, har sömnsvårigheter, har 

koncentrationssvårigheter, är irriterade, ängsliga, eller om de är aggressiva och så vidare (se 

sida 6). Sedan mätte jag de teoretiska begreppen med ett antal frågor som barnen har besvarat, 

(se sida 23).  Jag anser dock att alla mina teoretiska begrepp visar en stark koppling till 

empirin i denna uppsats.  

 

Anknytningsmönstret förklarar hur viktig relationen mellan barn och föräldrar är redan i tidig 

ålder. Barn som har bra anknytning till sina föräldrar påvisar bättre psykisk hälsa än de barn 

som inte har en bra anknytning till sina föräldrar. I denna undersökning har jag försökt att 

koppla ihop anknytningsmönstret till frågorna i Barn LNU 2000 samt till mejlen från Bris. Jag 

har valt att inkludera frågor som exempelvis hur bra barn kommer överens med sina föräldrar 

och hur mycket tid de får med sina föräldrar. Men även om barn har bekymmer som påverkar 

deras psykiska hälsa negativt.  

 

Det är i familjen som barnets habitus formas eftersom det är i familjen som barnet först 

identifieras som en egen individ. Barnets beteende det vill säga habitus påverkas av de 

tidigare livserfarenheter och handlingar. Som tidigare nämnt (se sida13) så påverkas habitus 

                                                 
91 Rosengran, 2002, Sociologisk metodik   
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av de olika kapitalformerna, det vill säga kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Med 

socialt kapital menar jag barnens sociala relationer i hemmet men även hur sociala relationer 

utanför hemmet påverkar den psykiska hälsan bland barn, det vill säga om barn har vänner 

utanför och inom skolan. Men även om relationerna är negativa då de exempelvis innehåller 

missbruk, och/eller övergrepp och så vidare.  Ekonomiskt kapital kopplar jag till om barnen 

får vecko – eller månadspeng av sina föräldrar men även hur bristen på ekonomiska tillgångar 

påverkar barns psykiska hälsa.          

  

4. Resultat 
Här nedan kommer en presentation av resultaten av undersökningen. I den första delen 

kommer en presentation på Barn levnadsnivåundersökningen 2000. I det senare kapitlet 

kommer det en presentation av mejlen från Bris. Undersökningens syfte var i början att se om 

social klass hade något samband med den psykiska hälsan, vilket det visade sig inte ha, därför 

finns den inte med som oberoende variabel i denna undersökning.  

 
4.1 Barn LNU 2000 

Sammanlagt 692 barn mellan 10 och 18 år medverkade i undersökningen. Av dem var 341 

pojkar och 351 flickor. Varav 72.3 procent av dessa barn bor med båda sina föräldrar. 18 

procent bor med ena föräldern och 9.7 procent har andra familjeförhållanden än ovanstående, 

där de exempelvis bor med den ena föräldern och sambo till denne. Av alla dessa barn 

framkom det att 67 procent av dem får vecko- eller månadspeng, de resterade 32.5 procent av 

barnen anger inte att de får pengar av sina föräldrar.  

 

Det är väldigt få barn som anger att de inte har bekymmer, närmare 4 procent. Det är allt fler 

barn som uppger att de har bekymmer, det vill säga 69.1 procent. Som tidigare nämnts kan 

bekymmer tolkas olika beroende på situationerna runt och kring barnen. Barn som inte vågar 

gå ut på grund av att de blir mobbade kan uppfattas som att ha bekymmer. I Barn LNU 2000 

framkom det att 2.7 procent barn inte vågar gå ut. Dock visar det att 5.7 procent av alla barnen 

har blivit slagna och/eller sparkade någon gång. Att ha problem med föräldrarna kan anses 

som att ha bekymmer, det kan handla om att föräldrarna inte ger tillräckligt med tid till sina 

barn. 88.1 procent av barnen anser att de får tillräckligt med tid av sin mamma. Endast 3.3 

procent anser sig få lagom med tid med pappan. Att komma bra överens med båda sina 

föräldrar är en hälsofaktor. Emellertid anser 47 procent av barnen komma bra överens med 

pappa, endast 44.1 procent anser sig komma bra överens med sin mamma.     
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Tabell 1  
 
Ohälsa som beroende variabel  
 
Variabler                    Modell 1 k.i. 95 %                    Modell 2   k.i. 95%                 Modell 3   k.i.95 % 
 
Bakgrund 
 
Kön    
Pojke                                   1.000                                     1.000                                             1.000 
Flicka                                  1.142      0.812-1.607            1.214      0.895-1.721                    1.159      0.819-1.640               
(p – value)                   (0.446)              (0.196)                                          (0.404) 
 
Ålder 2000                   0.858      0.797-0.925             0.883    0.826-0.944                      0.859     0.797-0.927           
(p – value)                           (0.000)                                  (0.000)                                           (0.000)      
 
Har inga bekymmer            1.226       1.008-1.491            1.298    1.081-1.558                     1.212      0.994-1.479                              
(p – value)                           (0.041)                                   (0.005)                                         (0.058)       
 
Vänner  
 
Har inte vågat gå ut                                                              
Ja,  vågar ej gå ut                                                              1.000                                             1.000    
Nej, vågar gå ut                                                                 2.104    0.807-5.487                     2.113     0.731-6.107      
(p – value)                                                                         (0.128)                                         (0.167)     
   
Någon sparkat, slagit                                                           
Ja                                                                                       1.000                                             1.000    
Nej                                                                                     1.864      0.946-3.673                    1.429      0.688-2.966 
(p – value)                                                                         (0.072)                                         (0.338) 
 
Antal kompisar fritid                                                          0.900      0.760-1.065                   0.936      0.781-1.121                             
(p – value)                                       (0.220)               (0.473) 
  
Någon utanför klassen                                                      1.050       0.953-1.160                  1.027      0.925-1.114                               
(p – value)                                                                    (0.313)                                         (0.613) 
 
Nära vän i klassen                                                             0.887     0.754-1.044                   0.910     0.763-1.086                                
(p – value)                                                                         (0.151)                                         (0.297)    
 
Familj  
 
Inga vecko, månads peng                 
Får                                    1.000                                                                                              1.000 
Får ingen                          1.184    0.799-1.55                                                                         1.183     0.795-1.758                               
(p – value)                        (0.400)                                                                                           (0.407) 
 
Överens mamma               1.368      1.060-1.764                                                                    1.343     1.037-1.738         
(p – value)                        (0.016)                                                                                           (0.025) 
 
Överens pappa                  1.436     1.114-1.851                                                                     1.400     1.084-1.809        
(p – value)                         (0.005)                                                                                          (0.010) 
 
Tid mamma                       1.276    0.865-1.884                                                                       1.246      0.842-1.845          
(p – value)                         (0.219)                                                                                           (0.272) 
 
Tid pappa                         1.047     0.768-1.426                                                                      1.034       0.757-1.412 
(p – value)                         (0.773)                                                                                           (0.835) 
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Familj typ                                                                                      
båda föräldrar                1.000                        
ena föräldern                     0.985      0.591-1.644                                                                      0.874      0.467-1.634 
övrigt                                1.114       0.599-2.070                                                                      0.835      0.404-1.725 
(p – value)                        (0.935)                                                                                             (0.626) 
 
Sample size                                   

-2 Log  likelihood               7774.38a                                   857.217a                                                                  768.687a 
Pseudo R2 Nagelkerke          0.110                                          0.073                                                0.122 

 

  

Log – likelihood – funktionen används för att bedöma hur bra den logistiska 

regressionsmodellen beskriver data som ingår i modellen. Pseudo – R2 Nagelkerke mäter den 

procentuella reduktionen i loglikehood som de oberoende variablerna i modellen leder fram 

till. I Psudeo - R2 , framkom det att modell ett förklarar psykisk ohälsa lika bra som modell tre.  

 

I modell ett prövas barnets kön och ålder men även om de har bekymmer av något slag. Om 

barn får vecko- eller månadspeng av sina föräldrar prövas också i modell ett, samt hur bra de 

kommer överens med båda sina föräldrar och hur mycket tid de får med dem. Vilken 

familjtyp de kommer ifrån, det vill säga om de bor hos både föräldrarna, ena föräldern eller 

om de har annan form av familjförhållanden prövas också i modell ett. I modell två prövas, 

kön och ålder igen, samt om de har bekymmer. I modell två undersöks också om någon har 

sparkat eller slagit dem och om dem vågar gå ut. Samt hur många kompisar de har på fritiden, 

och om de har kompisar utanför och/eller inom klassen. I modell tre prövas alla variabler som 

tagits upp i modell ett och två. Anledningen till att alla variabler prövas olika är för att se om 

resultatet ändras beroende på vilka oberoende variabler som finns med i modellen, detta för 

att säkra undersökningen.   

 

Inte i någon av modellerna framkom det att kön och psykisk ohälsa visar ett samband med 

varandra. Emellertid åskådliggörs det i modell ett att ålder visar signifikans, det vill säga ett 

samband. Ju yngre barnen var desto större risk för att ohälsa skulle förekomma. Om barn hade 

bekymmer visade det olika resultat beroende på vilken modell som undersöktes. Då barnen 

menade att de har bekymmer framkom det i modell 1 och 2 ett samband med psykisk ohälsa, 

fastän när alla variabler prövades i modell 3 så visas det inget samband mellan bekymmer och 

psykisk ohälsa. Att ha bekymmer kan vara allt från att vara utfryst av vänner till att inte ha 

sociala relationer till att vara psykiskt misshandlad i hemmet. Det framkommer inget samband 

mellan psykisk ohälsa och bekymmer när alla variabler är inkluderade, variabeln bekymmer 

tenderar då att underskattas i samband med de andra variablerna.   
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En variabel som inte hade ett samband med psykisk ohälsa var vilken familjtyp barn kommer 

ifrån, det vill säga om barnen hade skilda föräldrar eller inte hade ingen betydelse i 

undersökningen. Barn som uppgav att de inte vågar gå ut visade inget samband med psykisk 

ohälsa. Det gjorde inte heller om barnet har blivit sparkat eller slagen någon gång. Det 

framkom alltså ingen ohälsa med dessa variabler, inte heller framkom det ett samband med 

hur många kompisar barn har på fritiden, och/eller om de har kompisar utanför klassen. Barn 

som inte hade en nära vän i klassen visade inte heller ett samband med psykisk ohälsa. 

Eftersom det har visat olika resultat utifrån tidigare forskning, visste jag inte vad jag skulle 

förvänta mig huruvida psykisk ohälsa kan relateras till barn som inte får vecko- månadspeng 

av sina föräldrar. Dock framkom det att ekonomiskt kapital inte hade ett samband med 

psykisk ohälsa i denna undersökning.     

 

En variabel som visar effekt vid alla modellerna är huruvida barnet kommer överens med sin 

mamma, ohälsan tenderar att öka när relationen till mamman är sämre. Hur bra barn kommer 

överens med sin pappa visar också ett samband med psykisk hälsa. Ju sämre barn kommer 

överens med sin pappa desto sämre hälsa tenderar de att ha (odddskvoten ligger på 1.436). 

Slutsatsen som kan dras är att psykisk ohälsa visar samband med hur bra barn kommer 

överens med båda sina föräldrar. Dock hade det ingen betydelse hur mycket tid de får med 

båda av föräldrarna.  

   

Sammanfattningsvis det som påverkar den psykiska hälsan hos barn mellan 10 – 18 år är hur 

bra överens de kommer med båda sina föräldrar. Dock framkom det inget direkt samband 

mellan sociala relationer utanför hemmet och psykisk ohälsa.  

 

4.2 Mejl till Bris 

Här nedan skall jag presentera mejlen. De kommer att kategoriseras utifrån två grupper som 

skall besvara syftet med denna uppsats. Av respekt för barnen som har skrivit mejlen till Bris, 

kommer det inte att finnas allt för många citat. De citat som finns med ger endast kort 

information om barnet så att denne fortfarande är anonym och inte kan kännas igen. Längre 

citat har också gjorts om för att skydda barnet. De procentuella siffrorna kan uppfattas som 

förvirrande, anledningen till detta är att i mejlen beskrivs flera orsaker till att de mår dåligt.  



 30

 

4.2.1 Familjeproblem  

De allra flesta mejlen, ca 90 procent av mejlen behandlar familjeproblem av något slag, dock 

kan fokus ligga på andra problem men familjen uppkommer också som en bidragande faktor 

till att de mår dåligt. Det mest förekommande är att de inte kommer bra överens med sina 

föräldrar och att de inte förstår dem samt att de blir kritiserade för sin levnadsstil. De skriver 

också att de känner sig osynliga och värdelösa på grund av alla omständigheter runt om kring 

familjen, samt att konflikterna har tagit över deras liv. Barnen skriver att de vill komma bra 

överens med föräldrarna men att de upplever att det är föräldrarna som tar avstånd. De skriver 

att de saknar kontakt med ena eller båda föräldrarna. De känner ofta avund till sina vänners 

relation till deras föräldrar. Vilket resulterar i att de gör allt för att bli sedd och/eller hörd. 

Enda gången de upplever att de får uppmärksamhet är när de trotsar föräldrarna, eftersom det 

leder till bråk och på så sätt får de lite uppmärksamhet, vare sig den är negativ eller inte.  

 

Det har påvisat att föräldrar kan förolämpa sina barn på olika sätt, exempelvis när en förälder 

kritiserar och förnedrar sitt barn. Ett typiskt fall är om en flicka som får dagligen höra hur 

värdelös och oduglig hon är. Det finns även barn som får höra att de har förstört föräldrarnas 

liv och att de vill lämna bort barnet. Detta är vanligt när föräldrar och barn inte har ett starkt 

och positivt förhållande till varandra. Barnen själva menar att de inte har någon kontakt med 

sin förälder. Konfliktfyllda relationer kan existera när barn inte är direkt involverad, utan 

konflikterna är mellan andra familjemedlemmar. Exempelvis när barn lever ett ständigt liv i 

konflikter, där föräldrarna exempelvis ständigt gapar och skriker åt varandra. Utifrån mejlen 

så framkom det att alla konflikterna har tagit all ork från föräldrarna, och att barnen blir 

missgynnade på olika sätt. Det är också vanligt att barn tvingas att ta parti i föräldrarnas bråk. 

De känner sig betydelselösa, ett barn uttryckte sig såhär; ”den bortglömda ungen” som får 

ständigt leva med att ingen har tid eller ork åt en.  

 

Skilsmässa är ett annat problem som toppar Bris mejl. Barnen skriver att de inte får träffa sin 

ena förälder och/eller tvingas att välja mellan sina föräldrar. Något som kan vara väldigt 

påfrestande. När barnen känner sig svikna av sina föräldrar leder det även till att de förlorar 

förtroendet till andra individer. Det är många barn som skriver att de inte kommer överens 

med sin ena föräldern men är ändå tvungen att bo med den. Ca 60 procent av de barn som inte 

ville bo med sin ena förälder skrev att det var på grund av att förekommer misshandel av 
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någon form som exempelvis, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt utnyttjande. Barnen själva 

skriver att de får ångest, men att de känner sig tvungna och ser ingen annan utväg.  

 

Barn som bor växelvis hos båda föräldrarna menade att det är väldigt jobbigt att pendla 

mellan hemmen, speciellt när båda föräldrarna har vårdnaden. I ca 80 procent av fallen när 

den ena föräldern hade en sambo kände sig barnen i vägen hemma. Ett barn skrev så här; 

”ingen ser mig längre, har blivit osynlig.”  De allra jobbigaste vid skilsmässa var när ena 

föräldern flyttade hemifrån och hade nästan ingen kontakt med barnen. Saknanden av 

föräldern nämndes ofta. Detta resulterade i att dessa barn inte litar på andra individer.  

 

Något som upprepades i cirka 20 procent av mejlen var förföljelse i samband med skilsmässa, 

vanligen när den ena partnern varit otrogen. Detta var någonting som var väldigt psykiskt 

påfrestande för barnen. I ett av mejlen kom det fram att varje gång barnet var med sin mamma 

och vände ryggen till stod pappan vid något hörn. Otrohet var något som upprepades ett flertal 

gånger oftast var den ena föräldern otrogen och lämnade familjen ensamma. Det förekom 

också att föräldrar kunde vara otrogna i hemmet, framför barnen. Dessa föräldrar hotade sina 

barn med att inte berätta för den andra föräldern. Barnen menade att det var väldigt 

påfrestande. De visste inte vad det skulle ta sig till, och för att inte såra den andra föräldern 

accepterade de beteendet, konsekvensen blev att de drog sig undan från föräldrarna. 

 

Cirka tre av tio mejl behandlade missgynnelse i hemmet. Exempelvis när barn inte får den 

uppmärksamhet eller omvårdnad som barn är i behov av. ”vill ta livet av mig, vet inte varför. 

Alla sover när jag går till skolan… äter frukost ensam… vill ta livet av mig”. Det kan ibland 

räcka med att barn blir bortglömt av föräldrarna och känna sig ensam för att utveckla psykisk 

ohälsa. Det har framkommit att barn har väldigt stora krav på sig när det gäller skolan och 

aktiviteter. Ett bra exempel är om ett barn som måste få toppbetyg i alla skolämnen och andra 

aktiviteter annars utsätts barnet för kränkningar, där dåliga betyg jämförs med att vara en 

dålig människa av föräldrarna. Detta framkallar väldigt mycket stress hos barn. Ett annat 

problem som diskuterades ofta var ekonomiska svårigheter, en del barn kände att de fick 

alldeles för lite pengar jämfört med deras jämnåriga vänner. Detta resulterade i att de kände 

sig utanför den sociala vänskapskretsen. I ett fåtal av mejlen nämndes att de knappt har mat 

och/eller kläder eller ens en sovplats hemma. I vissa av dessa fall slösade föräldrarna 

pengarna på sig själva (det kan vara för att de är missbrukare et cetera). Tyvärr fanns det 

också fall där barn sålde sexuella tjänster för att kunna köpa saker de behöver, detta för att 
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inte bli mobbade av vänner och bli utanför. Dessa barn ville inte fråga föräldrarna om mer 

pengar, eftersom de visste att det skulle leda till konflikter och att kontakten mellan dem 

skulle förvärras eller försvinna helt. Föräldrars sociala relationer kan vara ett stort problem, 

främst vid negativa sociala relationer. Exempelvis skrev ett barn att föräldrarna ständigt har 

fest hemma och dricker alkohol hela nätterna. Detta har resulterat i att barnet inte kan sova på 

nätterna och på så sätt är trött hela dagarna vilket leder till att barnet missar skolan. De mejl 

som behandlade föräldrars sociala relationer var det i allmänhet någon form av missbruk med 

i bilden, samt när barn blir utnyttjade på något sätt av föräldrarnas vänner.  

 

Fysisk misshandel påverkar barn väldigt negativt. Mejlen visar att en kombination av fysisk 

misshandel och andra tillstånd kan påverka den psykiska hälsan. I allmänhet är det alkohol 

inblandat, det har framkommit att dålig ekonomi även kan vara en bidragande faktor till fysisk 

misshandel. Att bli fysisk misshandlad är väldigt frustrerande för både föräldrar och barn. 

Barn själva skriver att de inte vet vad de skall ta sig till. Det har framkommit via mejlen från 

Bris att barn ofta anklagar sig själva för misshandeln. Den fysiska misshandeln kan ge upphov 

till allvarliga skador hos barn. Men det är inte endast fysiskt misshandel som förekommer vid 

slag utan det uppstår också psykisk misshandel.  Ett exempel är om barn blir regelbunden 

fysiskt misshandlad och kränkt i hemmet av sina föräldrar. Dessutom kan föräldrarna ha egna 

bekymmer såsom alkohol. Barnen skriver att de blivit deprimerade och sover hela tiden. Ett 

barn uttryckte sig såhär; ”använder mig som en trasdocka”. Utifrån mejlen framhävdes det att 

misshandel förekommer bland båda föräldrarna. När det förekommer misshandel och 

mamman är förövaren är det vanligare med psykisk misshandel. 

 

Ätstörningar bland barn är något vi läser allt oftare om, det har påvisat att barn känner sig 

pressade av att se bra ut. Dagligen kan de få kommentarer om att de är tjocka, det glöms ofta 

bort att barn också kan få höra det i hemmet. Det bidrar till att dessa barn slutar att äta och 

spyr regelbundet. I mejlen kunde jag se att föräldrars kränkningar genom att kalla sitt barn för 

fet, utsätter sitt barn för allvarlig psykisk påfrestande. Detta kan kopplas till hur samspelet 

mellan föräldrarna och barn ser ut och hur föräldrarna själva mår psykisk. 

 

Det är inte ofta föräldrar och sexuellt utnyttjande kopplas ihop, men det förekommer, mer än 

vad vi kan ana, i alla fall utifrån dessa mejl. Det är något oerhört påfrestande för de utsatta 

barnen. ”Ja kommer snart att ta livet av mig om ja inte kommer att må bättre. Ja orkar inte 

leva såhär länge. Pappa våldtog mig när ja var 10 år, knarkar och super”.  I detta fall var det 
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fadern som var förövaren fastän det behöver inte alltid vara det, förövaren kan likaväl vara 

modern eller annan familjemedlem/släkting. Något som fångade mitt intresse var att nästan 90 

procent av dessa barn ville förbli anonyma och skrev att de älskade sin förälder. En pojke 

skrev att han var tvungen att röra vid sin mammas könsorgan, men att det inte gör något för 

att han är uppväxt med detta, han vet inget annat och därför accepterar han det.  

 

Familjproblem har resulterat i att ca 50 procent av dessa barn drar sig undan från positiva 

sociala relationer, de söker uppmärksamhet på andra håll och kanter där de oftast hamnar i 

problem. En del barn skriver att de gör det för att trotsa föräldrarna, och för att de känner en 

samhörighet med de barn som ingår i gemenskapen. Dessa barn skriver att föräldrarna inte 

bryr sig om dem därför har de inte heller rätt att ifrågasätta deras liv. De upplever att 

föräldrarna är så fokuserade på deras egna liv. Att de inte har tid med barnen och deras 

bekymmer. En del barn skriver att de har försökt att ta kontakt med sina föräldrar, men att de 

blivit avvisade, eller så har deras problem inte tagits på allvar. En flicka skrev att hon känner 

sig deprimerad, har självmordtankar, flickan ville söka hjälp för detta, och berättade det för 

sin mamma. Mamman skrämde henne med att hon kommer att bli ett psykfall om hon söker 

hjälp.  

 

Majoriteten av barnen anmärkte på att deras familjeförhållanden påverkar hur deras relationer 

till andra individer uppträder. De tänker ständigt på familjproblemen vilket leder till att de inte 

kan slappna av och umgås med vänner utan att vara påverkade av det. De blir även skeptiska 

mot deras vänner vilket leder till konflikter, och/eller ensamhet. Därför har det lett till att de 

har börjat isolera sig i hemmet, eller umgås med vänner som har dåligt inflytande. Det har 

dock framkom det ett samband med familjproblem och sociala relationer, de barn som utsätts 

hemma skriver att de är också utsatta i skolan och/eller i andra sociala samanhang. Det är 

väldigt sällan barn skriver att de är nöjda med deras sociala relationer när de har problem 

hemma.  

 

Sammanfattningsvis av dessa mejl framkom det att barn mår dåligt och att de inte vet vad de 

skall ta vägen. De vanligaste var nedstämdhet, sömnproblem, irritation, aggressivitet, 

koncentrationssvårigheter et cetera. I majoriteten av mejlen framkom det hur barnen brukar 

dämpa den ångest och oro de har. Det framkom att de skadar sig själva fysiskt exempelvis 

genom att skära sig, eller så har de utvecklat någon form av ätstörning och/eller depression. 

Jag skall påpeka att i majoriteten av mejlen diskuterades självmord. Alla dessa visar allvarliga 
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tecken på att det förekommer psykisk ohälsa. Majoriteten av dessa barn skriver att de inte kan 

prata med deras föräldrar om deras bekymmer. 

 

4.2.2 Sociala relationer utanför hemmet 

Tidigare har jag diskuterat barns egna berättelser till psykisk ohälsa i hemmet. Här vill jag 

diskutera hur sociala relationer utanför hemmet påverkar den psykiska hälsan. Jag har redan 

nämnt att barn anser att deras familjeförhållanden påverkar deras relation till andra 

människor, främst då deras vänner. Här nedan skall jag gå in på de orsaker som tas upp i 

kombination till sociala relationer utanför familjen.  

 

Att känna utanförskap är ett problem som barnen diskuterar. Alla människor behöver stöd 

och/eller någon att prata med. I allmänhet känns det bättre att prata med någon utanför 

hemmet, främst när det finns problem i hemmet. Ensamhet diskuteras i majoriteten av mejlen, 

det finns allt många mejl som handlar om att de inte har vänner de kan prata med eller vända 

sig till när de mår dåligt. Barnen vill ha vänner, men de vet inte hur de skall ta kontakt med 

människor. Det som framlagts i denna studie är att de känner sig ensamma och är i behov av 

positiva sociala relationer utanför hemmet. Det finns även dem som anser sig ha vänner men 

att de är endast ytliga vänner. I 30 procent av mejlen står det att de har svårt att behålla 

vänner, de förklarar hemförhållanden som extremt stressfylld och skilda föräldrar var ett 

återkommande problem. De som har svårt att skaffa vänner och endast har ytliga vänner mår 

betydligt sämre under skolloven, eftersom det oftast innebär socialisolering och att det inte 

finns möjligheter till att sociala kontakter kan utnyttjas. Som tidigare nämnts utgör familjen 

en stor betydelse i hur barn knyter an sociala relationer utanför hemmet. Barn som har det 

jobbigt hemma anser att deras föräldrar inte lyssnar på deras problem och dessutom framkom 

det att de saknar kontakten med en nära vän eller att de inte har vänner alls. Dessa barn känner 

sig väldigt frustrerade, ett barn uttryckte sig på detta sätt ” Det känns som om jag är ensamts i 

världen”.  Barnet var ständigt i konflikt med sina föräldrar och dessutom hade barnet inga 

vänner, ett annat barn skrev såhär, ”Vad gör jag för fel”.  

 

Det finns få som skriver att de inte har problem med att skaffa vänner. Problemet är att de har 

alldeles för många vänner och de inte orkar finnas till för alla. De får ständigt höra och hjälpa 

sina vänner med deras problem vilket tar all deras tid och att ingen lyssnar på dennes problem. 

Det förklaras även att de känner att de blivit tagna för givet av både familjen och vännerna 

och de vet inte hur de skall handskas med detta. Att uppleva att ingen har tid för ens problem 
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och bekymmer är väldigt påfrestande. Psykisk ohälsa i kombination med vänskapsrelationer 

förekommer alldeles för sällan, majoriteten av dessa barn skriver att de har problem i hemmet 

och att det påverkar dem ute bland sociala vänskapsrelationer. Över 80 procent menar att det 

är ingen ide att prata med föräldrarna för att de inte förstår eller att de inte lyssnar på dem. 

  

Det finns barn som trotsar sina föräldrar och umgås med ”fel” människor, närmare bestämt de 

som bråkar, stjäl och dricker, som barnen själva uttrycker sig. De skriver att de gör det för att 

de känner sig mer hemma där än med sina föräldrar. Det innebär att de gör allt för att passa in 

i gruppen, därför följer de alla normer och regler för att få ingå i gruppen. De skriver att 

föräldrarna har börjat bråka med dem för att de umgås med ”fel” människor.  Barnen menar 

att de inte vet vad de skall ta sig till, de känner gemenskap med deras vänner, samtidigt som 

de skriver att de vet att deras handlingar är fel. De menar att föräldrarna egentligen inte bryr 

sig om dem och att de låtsas bara. Eftersom de aldrig sätter sig ner och lyssnar på dem  

 

Det står det allt för mycket om mobbning, vilket kan vara allt från utfrysning, misshandel, 

verbal förnedring, tvång till att göra saker et cetera. Det som uppvisas i mejlen är att de inte 

har berättat för någon att det har blivit hotade. På grund av att de inte orkar med 

uppståndelsen runt dem eftersom majoriteten inte heller har socialt stöd som de kan vända sig 

till, konsekvensen kan bli att det de blir mer utsatta och hånade. Inte heller har de kunnat 

berätta för sina föräldrar. De få som har berättat har inte blivit trodda, vilket har påverkat dem 

negativt. Majoriteten av de mejl som behandlar mobbning skriver också att de har börjat 

isolerat sig, och att de bara går ut om dem måste, som exempelvis till skolan. De leder också 

till konflikt med föräldrarna, på grund av att de inte vill förstå problemet.  

 

Att bli sexuellt utnyttjad av vänner kan också vara väldigt mödosamt. Nästan 90 procent av 

dessa barn skriver att de inte vågar träda ut, på grund av de har blivit hotade. En flicka som 

blivit våldtagen av en jämnårig kille tvingas nu gå i samma skola som förövaren, vilket hon 

skriver som extremt ångestrelaterad. Hon kan inte heller gå till sina föräldrar för att de inte har 

tid med hennes problem.  

 

Mobbing beskrivs som väldigt påfrestande. Majoriteten av dem som mobbas skriver också om 

familjproblem. Det finns flera barn som skriver att de på grund av mobbningen har börjat 

isolera sig. Dessa barn känner att de inte kan vända sig till föräldrarna, eftersom de har 

problem med dem. Att bli mobbad och ha familjproblem är väldigt psykiskt ansträngande för 
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barnen. Det kan leda till att de drar sig undan sociala sammanhang både inom och utanför 

familjen. Att bli mobbad och känna sig sämre än jämnåriga barn kan leda till att de sitter 

hemma, uppe på rummen, fastän de egentligen vill vara ute på aktiviteter. En del barn skriver 

att de vill börja på olika aktiviteter men att de inte vågar på grund av de är rädda att bli 

utfrysta även där. Samtidigt känner de sig sämre än de andra barnen. Det är åtskilliga barn 

som skriver att de blir trakasserade för att de är fula, tjocka, eller för smala. Barnen som blir 

kritiserade på grund av deras vikt får sällan stöd hemma, det framkom att även föräldrarna 

anmärker på deras vikt. Vilket förvärrar situationen och leder till ätstörningar, exempelvis där 

de äter alldeles för mycket eller för lite, och/eller spyr upp maten. Mobbning kan också vara 

när barn utesluts från kamratrelationer till följd av brist på materiella tillhörigheter som 

exempelvis nya modeinriktade kläder som alla barn inte har tillgång till.  

 

Mobbning kan leda till att personen i fråga känner sig värdelös och otillräcklig, ett barn 

uttryckte sig på detta sätt; ”Jag förstår inte att en person kan riva hela ens liv” Att mobba 

någon på grund utseendet kan förstöra barns självförtroende. I majoriteten av mejlen beskrevs 

känslorna kring mobbningen och som tidigare nämnts, nämndes även familjförhållanden som 

en medverkande anledningen. Barn som lever ett skakigt liv hemma där det förekommer 

mobbning, misshandel och/eller inget stöd från föräldrarna, skyller ofta över det på sig själva 

speciellt när de får samma bemötande utanför hemmet. En flicka uttryckte sig på detta sätt; 

”snälla säg hur jag skall uppföra mig som en normal flicka” denna flicka förklarade att hon 

blev misshandlad hemma, samt i skolan, dessutom hade hon inte vänner. Jag ser ett samband 

mellan mobbning och familjproblem i mejlen. Barnen skriver och ber om hjälp så att de skall 

bli accepterade av någon även av föräldrarna. Ett barn uttryckte sig på detta sätt; ” Är det 

något fel på mig? Vad har jag gjort? Och det finns inga vuxna som vill lyssna på mig?”  

 

Det finns barn som anser att de inte har andra problem hemma förutom att de känner att de 

inte kan vända sig till sina föräldrar. En del av dessa barn har berättat för sina föräldrar om 

deras bekymmer med vänner, men föräldrarna säger att de skall ignorera mobbarna. För de 

barn som inte har vänner kan föräldrarna tycka att de är inte så svårt att skaffa vänner, de 

menar att det är bara att gå fram och prata med personer. Barnen anser att föräldrarna inte är 

till något stöd för dem, eftersom det inte är vad de vill höra. Barnen upplever situationen som 

ångestfull. Ett barn uttryckte sig såhär, ”Ingen av föräldrarna lyssnar på mig”. Ensamhet i 

samband mobbning kan i åtskilliga fall leda till social blygsel och isolering, vilket kan vara ett 

tecken på dåligt självförtroende.  
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Sammanfattningsvis av de barn som skriver att de endast bli mobbade i skolan och som 

dessutom inte har familjproblem är väldigt få. Av de 380 mejl jag läste var det endast ett antal 

som inte beskrev familjproblem i samband med sociala relationer och ohälsa. De få som inte 

nämnde det, ville få hjälp med att hjälpa sina vänner med något problem, eller så ville de ha 

tips och råd om något. Barn som ansåg att de inte kan lita på sina föräldrar hade svårare att 

hitta vänner, trots att de hade några enstaka vänner var det ingen de kunde lita på. Vanligen 

kom dessa barn från skilsmässofamiljer, men även från familjer där barnen anser att de har 

blivit svikna av föräldrarna och har förlorat tilliten för föräldrarna. Slutsatsen från dessa mejl 

är att barns psykiska hälsa påverkas främst av familjproblem, som i sin tur påverkar hur barns 

sociala relationer utspelas. Barn som blivit besvikna av sina föräldrar och vänner drar sig 

undan sociala relationer och blir socialt skygga. 
 
 
5. Sammanfattande diskussion och analys 

Här nedan skall jag ge en redogörelse för resultatet av min undersökning, samt diskutera min 

teoretiska utgångspunkt vilket jag delar upp i olika kategorier.  

 

5.1 Anknytningsmönstret 

Barns beteende påverkas av familjens situation. Det är här barnet börjar socialiseras in i 

världen och får sina första sociala relationer. Intryck, normer och värderingar familjen 

förfogar över, förs över på barnet. Barnet utvecklar också sin familjebild i hemmet.  Vad som 

uppfattas som det ”normala” hos en familj kan vara olika, beroende på deras livsstil och 

normer. Barn skapar sina första riktiga relationer i en familj och därför får barnets anknytning 

till föräldrarna stor betydelse senare i livet då barn kommer ut och ska knyta an egna sociala 

relationer. I en familj skall det finnas struktur och en trygg miljö, detta är nödvändigt för den 

psykiska hälsan hos barnet, samt att föräldrarna skall orka vårda sitt barn på bästa möjliga 

sätt. Sker det negativa rubbningar som exempelvis misshandel, brist på förståelse med mera i 

familjen kan det påverka barnets psykiska hälsa, exempelvis genom att barnet får någon form 

av beteende störning, som depression och/eller sömnproblem et cetera. Forskning har visat att 

om det ”negativa mönstret” inte bryts så fortsätter beteendet att gå runt i andra generationer 

utan att någon egentligen ser själva problemet.  

 



 38

Barn behöver mycket tillsyn och kärlek för att orka med de påfrestningar som finns ute i 

samhället. Det har påvisat i Barn LNU 2000 att sociala relationer inte har ett samband med 

psykisk ohälsa. Det som däremot visar ett samband är hur bra barn kommer överens med sina 

föräldrar. Barn som har dåligt kontakt med sina föräldrar upplever sociala relationer som 

stressfyllda, familjens problem har benägenhet att påverka barnet ute bland vänner och i 

skolan. Anknytningsteorin förespråkar att föräldrarnas dåliga anknytning till barn endast leder 

till psykisk ohälsa i kombination till något annat problem. Dock syftar det även på att barn 

som kopplar trygghet till sina föräldrar har lättare att stå emot grupptryck, mobbning eller 

andra negativa relationer ute i samhället. Det framkom utifrån Bris mejlen att barnen åsyftar 

till att de inte känner att de får stöd från sina föräldrar. De har ingen de kan vända sig till och 

känner en stor ensamhet.  

 

Enligt anknytningsteorin förvärras barnens anknytning till föräldrarna om föräldrarna har 

problem som missbruk, sjukdom och/eller konflikter. Detta kan bekräftas via mejlen, barnen 

behandlar ofta skilsmässa, missbrukande förälder eller föräldrar och/eller misshandel av något 

slag. Förutom att de inte har en bra anknytning till föräldrarna upplever de dessa faktorer som 

extremt påfrestande. Barn LNU 2000 visar ett samband med bekymmer och psykisk ohälsa. 

Att bli misshandlad och/eller att ha alkoholiserade/missbrukande förälder är enligt mig att ha 

bekymmer. Detta påverka hur barnet bemöter och ser på andra individer. Vissa barn är 

ständigt på sin vakt, eftersom de alltid är det i hemmet. Bowlby menar att barn är i behov av 

att utforska världen på ett positivt sätt. Om barn har en dålig anknytning till föräldrarna 

påverkar det dem negativt, när de skall utforska omvärlden. De upplever världen och 

individerna på ett negativt sätt.92  

 

Barn som är socialt skygga och inte har vänner, kan vara rädda för att knyta sociala kontakter. 

Barn som inte får stöd hemifrån kan känna sig värdelösa på grund av att de inte får bekräftelse 

på sin identitet i hemmet, eftersom de inte känner en trygghet. Barn som dessutom utsetts för 

mobbning är i extra behov av sina föräldrar, på grund av att de oftast har sämre 

självförtroende. Om föräldrarna inte har tid för dem, eller om de själva utsätter sina barn för 

något kan det påverka barnets hälsa så pass att de inte känner sig dugliga eller värda något. 

Speciellt de barn som inte har en bra kontakt med vare sig föräldrar eller vänner. Barn som 

                                                 
92 Bowlby 1994 En trygg bas 
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ansåg att föräldrarna inte finns för dem hade svårare att hitta vänner de kunde lita på, de 

menade att de hade ett par vänner fast inga de kunde prata med.  

 

5.2 Habitus 

Varje individ äger en rad olika erfarenheter som påverkar hur de tänker och bedömer 

situationer och val i livet. Detta gäller även barn, som börjar sin formning till en egen individ i 

hemmet. Där familjens normer och regler ger en stor grund i vilken personlighet barnet 

utvecklar. I hemmet formas barns habitus därför är det viktigt att det inte sker rubbningar och 

störningar i utvecklingen. Så utveckling av en bra psykisk hälsa skall ske. Barn påverkas av 

alla individer runt om kring den, föräldrarnas åsikter influeras i barnets identitet. Barns 

psykiska hälsa påverkar vilken personlighet de utvecklar. Föräldrarnas beteende gentemot 

barnet influerar givetvis hälsan. Om ett barn blir misshandlat av sina föräldrar påverkar det 

dessutom det utvecklingen. Barn behöver inte enbart bli utsatta hemma, till och med barns 

sociala relationer påverkar deras personliga utveckling. ”Negativa” sociala relationer påverkar 

naturligtvis barnets värderingar och normer. De som utsetts för mobbning är oftare rädda för 

att göra misstag. Utifrån mejlen framkom det att barn blir socialt skygga och inåtvända om 

dem blir utsätta för mobbning. Barn som mår psykiskt dåligt har större sannolikhet för att 

fortsätta att ha det i vuxenlivet.  Det är väldigt svårt att ta sig ut från otrygga miljöer, trots att 

de mår dåligt av sin situation så påverkar det dem senare i livet. Forskning visar att barn ärver 

beteendet från sina föräldrar och själv behandlar sina barn på de sätt som de själva har blivit 

behandlade på.  Socialt isolerade barn blir oftast socialt isolerade vuxna.  

 

Därför bör vuxna föregå med ett gott exempel så att barnen inte ärver ett ”dåligt” beteende. 

Eftersom barnen skall växa upp och själv bli förälder är det viktigt att vi vuxna visar dem vad 

som är acceptabelt och inte i ett samhälle. Om vi vuxna föregår med ett ”dåligt” exempel visar 

vi barnen att det är ett accepterad beteende. När barnet blir äldre och skaffar sig ett eget 

socialt kapital påverkar dess habitus av de normer och regler som de erhållit i gruppen.  

 

5.2.1 Ekonomiskt kapital  

Tidigare har jag skrivit att det ekonomiska kapitalet innebär innehavande av ekonomiska och 

materiella tillgångar. Bourdieu skriver att materiella tillgångar är med och formar barnets 

habitus. Barn med större ekonomiska tillgångar har oftare mer tillgång till högre kulturellt och 

socialt kapital. Hur stor betydelse har det ekonomiska kapitalet för psykiska hälsan 

egentligen? I tidigare forskning framstår det materiella som en förutsättning för ett bättre liv. 
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Givetvis kan individer med bättre ekonomiskt kapital få mer tillgång till materiella tillgångar 

och på så sätt inte känna utanförskap och bli mobbade för att de inte har tillgång till materiella 

tillhörigheter som de andra barnen har. Det framkom via Barn LNU 2000 att det inte finns ett 

samband mellan psykisk ohälsa och vecko- eller månadspeng. Utifrån de enstaka mejlen som 

diskuterar ekonomi, framkommer det att de fick alldeles för lite pengar. Det räcker inte att 

köpa det som alla andra barn har, vilket lede till att barnen kände sig utanför. Det framkom i 

extrema fall att de sålde sexuella tjänster för att ha råd med nyaste detta för att inte bli 

mobbade. 

 

Det kan diskuteras väldigt mycket huruvida psykisk ohälsa och ekonomiskt kapital har ett 

samband. Antingen kan det vara så att den ekonomiska biten inte överväger andra problem 

som kan orsaka ohälsa. Anknytningsteorin förespråkar att barn som har stabil och bra relation 

till sina föräldrar kan lättare stå emot negativa tryck som kommer från vänner. I andra studier 

har det framkommit att familjer som har lägre ekonomiskt kapital har mer tendens för oro. 

Samt att de får mindre tid över till sina barn, eftersom de måste arbeta över mer. Andra studier 

har visat att ekonomiskt kapital inte har ett samband med ohälsa. Jag anser att endast svagt 

ekonomiskt kapital inte bör ge upphov till psykisk ohälsa. Men i kombination med andra 

problem i synnerhet familjproblem, kan det vara en motiv till bekymmer och ge upphov till 

psykisk ohälsa.   

 

Att inte vara ekonomiskt gynnad är väldigt påfrestande för en familj. Speciellt när barn blir 

mobbade på grund av att de inte har samma materiella förutsättningar som de jämnåriga 

barnen har. Föräldrar som har det ekonomiskt knapert måste arbeta mer vilket resulterar i att 

de inte har lika mycket tid för deras barn. Utifrån mejlen framkom det att barn som blir 

mobbade inte vänder sig till sina föräldrar för att de är upptagna med att arbeta och att har 

andra bekymmer, de vill inte vara en belastning för föräldrarna. Föräldrar som har 

ekonomiska problem känner redan ångest över sin situation och om barnen tjatar över att de 

vill ha mer pengar kan det innebära mer konflikter och problem i familjen. Dock visar det 

inget direkt samband med psykisk ohälsa och ekonomiskt kapital. Men och andra sidan 

framkom det att föräldrarna har mindre tid och ork för barnen på grund av att de måste arbeta 

mer.      
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5.2.2 Socialt kapital  

Genom att besitta ett socialt nätverk kan individen utveckla en form av status, genom de 

sociala färdigheterna, normer och värderingar som är konstruerad för gruppen. Ett ”positivt” 

socialt kapital är en förutsättning för en bra psykisk hälsa bland både barn och vuxna. Alla 

människor har behov av att samvariera för att få bekräftelse av individens betydelse, vilket ger 

kvalité i individens nätverk. Tidigare har jag skrivit (se sida 15) att om föräldrarna inte har ett 

socialt nätverk finns det risk för att barnet blir socialt isolerat. Detta gäller också hur barn 

senare kommer att ha för socialt liv, eftersom barnen formas till en individ av de tidigare 

upplevelser och erfarenheter så blir familjesituation en del av deras identitet. Utifrån mejlen 

framkom det att barn som inte har ett socialt nätverk är rädda för att utbyta sociala kontakter 

och drar sig undan, vilket leder till att de blir ensamma. De barn som endast har ytliga vänner 

i skolan/aktiviteter vet inte hur de skall fördjupa kontakten med vännerna och när skollov 

infaller innebär det att dessa barn spenderar lovet i ensamhet.  

 

Bourdieu menar att föräldrarnas sociala nätverk sprids över till barnen. Utgår jag utifrån detta 

perspektiv innebär det att hela familjen lever sitt liv i ensamhet. Det har också framkommit att 

barnen och föräldrarna inte har en stark anknytning till varandra, vilket kan göra situationen 

ännu mer påfrestande. I Barn LNU 2000 visade det tydligt att barn som inte kommer bra 

överens med sina föräldrar har större risk för att utveckla psykisk ohälsa. I Bris mejlen 

beskrevs det ofta att föräldrarna inte hade tid eller att de inte förstod sig på barnets problem. 

Kan det vara så att föräldrarna inte förstår barnets behov av sociala relationer för att de själv 

är socialt isolerade? I så fall kan det vara ganska uppenbart att föräldrarna inte förstår barnets 

behov eftersom det har blivit en del i vardagen, att vara socialt isolerad. Det visar inget 

samband med psykisk ohälsa och vänskapsrelationer i LNU 2000, vilket kan verka ganska 

underligt. Detta förstärks också via Bris mejlen, närmare bestämt var det väldigt sällan som 

det enbart diskuterades om sociala relationer och ohälsa. Det är mestadels familjproblem i 

kombination med sociala relationer som diskuteras. Att inte känna trygghet till hemmet 

och/eller föräldrarna i samband med ensamhet ute bland sociala relationer resoneras väldigt 

mycket i Bris mejlen. De barn som blir utfrysta i skolan och inte har någon att prata med 

hemma, visade betydligt mer tecken på psykisk ohälsa än de fåtal barn som endast skrev om 

sociala relationer.  
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Att försöka tillhöra en grupp individer betyder att anpassa sig efter dem. De barn som 

försöker att hitta gemenskap i en grupp och som sedan blir avvisade känner sig väldigt 

kränkta och värdelösa, speciellt när de inte får stöd hemifrån. Mobbning kan leda till att 

barnen drar sig undan och blir socialt isolerade, allt för att inte utsättas för den förnedring 

mobbning kan innebära. Barn som har högre social kapital visar ett samband med bättre 

psykisk hälsa än de som saknar socialt kapital. Sociala relationer kan påverka vilken 

ekonomisk och kulturell kapital individen får.  

 

Alla sociala relationer behöver inte vara positiva. En del barn kan söka bekräftelse på sin 

identitet överallt i samhället utan att tänka på om det är bra eller dåligt. Dessa barn hamnar i 

allmänhet bland ”negativa” vänskapskretsar. På grund av att de känner sig utanför samhället 

och anser att de har föräldrar som inte bryr sig. Vissa handlingar de utför är väldigt 

upproriska, de vet att de gör fel, men de gör allt för att vara med i gemenskapen och inte 

känna utanförskap. Om det innebär att bryta mot lagen anser det som acceptabelt för att de 

ingår i en grupp och känner tillhörighet någonstans. Det kan också leda till ångest där de 

innerst inne vet att deras är felaktiga och mår dåligt av det, eftersom dessa relationer är oftast 

stressfyllda.  

 

Barn som har stabil barndom och relation till föräldrarna påverkas mindre av ”negativa” 

sociala relationer, dessa barn utsetts också mindre för mobbning. Sociala relationer ger skydd 

mot psykisk ohälsa, men och andra sidan framkom det inget samband med sociala relationer 

och psykisk ohälsa i Barn LNU 2000 och i Bris mejl. Jag anser dock att det kan vara en 

bidragande faktor till att ohälsan vidhålls. Att inte ha ett socialt kapital, eller att ha ett 

”negativt” socialt kapital, eller vara utsatt för mobbning, anser jag som att bekymmer. Även 

föräldrarna kan ha ”negativa” sociala relationer som kan påverka barnets psykiska hälsa. Det 

gäller då exempelvis när föräldrarna är alkoholister och har ständigt fest hemma vilket kan 

bidra till att barnet blir missgynnad hemma och behoven inte tillgodoses. Det kan också vara 

så att barnet kan bli mobbad och kränkt av föräldrarnas vänner, vilket kan förvränga barns syn 

på individer, och på så sätt får barnen en negativ syn på omvärlden.  
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6 Avslutande reflektioner    

Tidigare i studien har det framkommit att barn formas efter de sociala färdigheterna de fått 

genom åren som exempelvis erfarenheter och handlingar. Bourdieu förklarar habitus utifrån 

tre olika kapital, kulturellt, socialt och ekonomiskt. Min tolkning på habitus är erfarenheter 

som barnet besitter och påverkas av varje dag i sitt liv, i hemmet och utanför hemmet. Jag 

anser att den psykiska hälsan och habitus har ett samband med varandra, eftersom habitus 

beskriver barnets värderingar och tankar. Givetvis om ett barn mår psykiskt dåligt så påverkas 

dennes tankar och fortsätta psykiska hälsa av det, samt hur dennes tankar och värderingar 

kommer att fortsätta uppträda under livet. Det framkom inget direkt samband med enbart 

sociala relationer och psykisk ohälsa. De barn som har en dålig anknytning till föräldrarna har 

även ostabilt socialt liv. Barn som har en bra anknytning till föräldrarna påvisar också 

stabilare sociala förhållanden. De utsätts mindre för mobbning och ensamhet, både i tidigt liv 

och senare i livet. Barnets psykiska hälsa tenderar att följa med individen under livets gång.  

Det gäller också sociala relationer. Individer som har ett högt socialt kapital i tidig ålder har 

större chans att behålla det senare i livet.   

 

I denna undersökning har det framkommit att barns psykiska hälsa ligger först och främst i 

hur familjerelationen utspelar sig. Föräldrarnas anknytning till barnet påverkar hur barnet 

kommer att uppleva och bemöta sociala relationer utanför hemmet under livets gång. Jag 

anser att om föräldrarna visar ett positivt förhållande till sociala relationer utanför hemmet, 

tenderar barnet att ta efter detta mönster. Eftersom barn formas till en egen individ först i 

hemmet får hemmet den mest avgörande rollen för hur de kommer att forma sin identitet. 

Föräldrarnas relation gentemot deras barn visar också en stark grund i hur barnets fortsatta 

psykiska hälsa kommer att uppträda. 

 

Hur bra barn kommer överens med sin mor och far visar ett starkt samband med psykisk 

ohälsa både via Barn LNU 2000 och Bris mejl. Barn som inte kommer överens med sina 

föräldrar kände sig försummade. Att komma bra överens innebär att barn och föräldrar skall 

ha en bra kontakt emellan där de skall känna att de kan prata om allting. Barnen skall kunna 

vända sig till föräldrarna när de behöver stöd, eller någon att prata med och föräldrarna skall 

inkludera barnen i deras liv och bemöta dem med respekt. Att ha konfliktfyllda relationer till 

sina föräldrar är väldigt påfrestande, och påverkar barnens andra sociala relationer. Barn som 

blir svikna av sina föräldrar på olika sätt påverkar hur deras relation till andra barn kommer 
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att uppträda. Detta gäller också barn som blir misshandlade (psykisk, fysiskt och/eller sexuellt 

utnyttjade) av någon eller båda föräldrarna. Dessa barn beskyller även sig själva, samt att de 

ursäktar föräldrarnas beteende. Har barnen skapat en acceptans för föräldrarnas misshandel? 

Har det blivit en del i deras beteende och vardag? Det nämnts i åtskilliga mejl att de inte vågar 

träda ut, för att förövaren inte skall få problem, dock är de medvetna om att förövaren behöver 

hjälp. Kanske är det den enda kärleken de känner till? Där de har blivit formade till att 

acceptera situationen, en så kallad påtvingad acceptans.   

  

I mejlen framkom det att det inte är ovanligt att barnen hamnar i liknade situationer utanför 

hemmet. De barn som blir utsatta hemma menade att de inte kan vända sig till sina föräldrar 

när de har problem, vilket de anser som väldigt påfrestande. De upplever sig själva som en 

börda och känner att de är i vägen för sina föräldrar. I vissa fall ville föräldrarna finnas till för 

barnen men situationer runt om kring dem gör att det inte finns möjlighet och/eller ork till 

detta. Det kan vara på grund av ekonomi, sjukdom eller allmänt stress som kan påverka 

föräldrarnas psykiska hälsa.  Att vara tvungen att jobba på grund av att ekonomin inte är stabil 

kan påverka föräldrarna negativt. Det kan också få dem att glömma bort att barn är i behov av 

en annan form av omsorg.  

 

I cirka en av tio mejl nämndes det att föräldrarna aldrig har tid för barnen eftersom de alltid 

arbetar. Dessa barn kände sig väldigt ensamma då föräldrarna oftast var på jobbet och när de 

var hemma var de upptagna med att göra andra saker. Något annat som visade samband med 

psykisk hälsa var om barn har bekymmer. Men det påträffades endast en koppling till ohälsa 

när variablerna prövades var för sig. Närmare bestämt i modell ett (bakgrund och familj) och 

modell två (bakgrund och vänner) i modell tre när alla variabler var inkluderade framkom det 

ingen ohälsa i kombination med bekymmer. Slutsatsen som kan dras; barn som har bekymmer 

hemma har en större sannolikhet att utveckla psykisk ohälsa. Men bekymmer behöver inte 

alltid kopplas till hemmet, utan det kan också ske i sociala relationer utanför hemmet. Att ha 

bekymmer kan vara från att vara mobbad i skolan till att vara psykiskt misshandlad hemma.   

 

Tyvärr är det barn som lider när föräldrarna inte har tid för dem. Eller när barn utsätts form av 

missförhållande. Barn växer upp och själva blir vuxna än dag, bryts inte detta mönster kan det 

leda till att barnet börjar avvika i beteendet och uppfostrar sina barn på samma sätt. Det blir 

som en ond cirkel. Individer påverkas av de kulturella, sociala och ekonomiska färdigheterna 

de har fått genom åren, vet de inget annat kan de inte heller göra något annat. Barn är våran 
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framtid, därför behöver de omsorg, kärlek, uppmuntran och vägledning så att de inte skall ske 

störningar i livet. Med en bra början är halva jobbet gjort och den som har hälsa har hopp, och 

den som har hopp har allting. Trots allt är de barn inlärda och uppväxta med normer och 

värderingar som format dem. Kan de verkligen komma bort ifrån värderingar och tankar de 

får hemifrån? I så fall vad händer med dem som har en dålig anknytning till sina föräldrar? 

Kommer de att uppfostra sina barn på samma sätt? Tenderar problemet att gå runt i 

generationer och barns psykiska hälsa kommer att förbli ett ämne med många frågor, med få 

svar. 

 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har haft svårt med att hitta nytt material till studien. Det visade sig under studiens gång att 

det fanns litet skrivet om barns psykiska hälsa. Jag skulle därför vilja uppmana till att det görs 

mer forskning inom detta område. Det hade varit väldigt intressant om det gjordes 

undersökning om vilka orsaker som framkallar psykisk ohälsa i hemmet, förutom socialt och 

ekonomiskt kapital, med koncentration på misshandel eller sexuella övergrepp. Ett annat 

intressant område är vad psykisk ohälsa kan leda till. Då menar jag de allvarligare symptomen 

som ätstörningar, självmord, självmordförsök, självskadelse med mera som nämnts kort i 

denna uppsats. 
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Bilaga 1 
 
Vänner 
 
Antal kompisar fritiden    
 

1. Ingen               
2. Ja, en  
3. Ja, två eller tre 
4. Ja, fyra eller fler 
5. Ja, sex eller fler 
1. Svar saknas 

 
 
Har inte vågat gå ut 

 
1. Har angivit har inte vågat gå ut 
0. Har ej angivit har inte vågat gå ut 

 
Har inte blivit slagen 
 

1. Har angivit någon har sparkat eller slagit 
0. Har ej angivit någon har sparkat eller slagit 

 
 
Nära vän i klassen 
 

1. Nej 
2. Ja, en 
3. Ja, två 
4. Ja, tre eller fler 
9. Svar saknas 

 
Någon utanför klassen 
 

1. Nej, ingen 
2. Ja, en  
3. Ja, två 
4. Ja, tre eller fler 
5. Vet inte 
9.   Svar saknas  
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Familj 
 
 
Överens mamma  

 
1. Mycket bra  
2. Ganska bra 
3. ” Så där ” 
4. Ganska bra 
5. Mycket dåligt 
6. Har ingen  
9.    Svar saknas 

     
Överens pappa  

 
1. Mycket bra  
2. Ganska bra 
3. ” Så där ” 
4. Ganska bra 
5. Mycket dåligt 
6. Har ingen  
9. Svar saknas 

 
Tid pappa  
 

1. För mycket tid 
2. Lagom med tid 
3. För lite tid 
4. Träffas sällan 
5. Har ingen 
9. Svar saknas 

 
Tid mamma 
  

1.   För mycket tid 
1. Lagom med tid 
2. För lite tid 
3. Träffas sällan 
4. Har ingen 

 
 
Får varken vecko- eller månadspeng 
 

1. Har angivit får varken vecko- eller månadspeng 
0. Har ej angivet får varken vecko- eller månadspeng 

 
Familjtyp 
 

1. Båda föräldrarna  
2. Endast mor 
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3. Endast far 
4. Mor och styvfar 
5. Far och styvmor 
6. Övrigt 
  

 
Bakgrund 

 
 

Inga bekymmer  
      
1.   Stämmer precis 
1. Stämmer ungefär 
2. Stämmer dåligt 
3. Stämmer inte alls 
9. Svar saknas 

 
Ålder  
 
 
      1.   10 
      2    11 
      3.   12 

4. 13 
5. 14 
6. 15 
7. 16 
8. 17 
9. 18 

 
 
Kön 
 

1. Pojke  
2. Flicka 

 

 


