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Abstract  

The aim of this paper is to shed light on the often overlooked topic of being a child of parents 

with mental vulnerability and its impact. To do so, we employed qualitative methods, including 

semi-structured interviews with two informants who grew up with a mentally vulnerable 

parent. Our research question was "What is the experience of growing up with a mentally 

vulnerable parent, and how does it affect the individual's positioning of themselves, as well as 

others' positioning of them?". To further delve into this issue, we also formulated four 

underlying questions to guide our analysis. Our analysis was approached from a 

phenomenological perspective and utilized the positioning theory of Davis and Harré. The 

results of our analysis led us to a discussion of the various aspects of the informants' lives that 

were highlighted through the analysis. 
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1.0 Problemfelt 
Det kan være udfordrende at vokse op med en psykisk sårbar forælder, da det kan føre til en 

række negative følelser og oplevelser for barnet. Det kan føre til følelser af usikkerhed, 

bekymring, skyld og skyldfølelse, og det kan være svært for barnet, at føle sig tryg og elsket. 

Det kan være med til at påvirke barnets måde at se sig selv og andre på, da det kan føre til 

følelser af lavt selvværd og en negativ selvopfattelse. 

Det er vigtigt at huske, at selvom det kan være svært at vokse op med en psykisk sårbar 

forælder, er det ikke barnets skyld og det er ikke barnets ansvar at løse problemerne.  

Vores interesse for dette projekt, bunder i at vi som gruppe længe har haft en ide om hvad det 

vil sige at have en psykisk sårbar forælder. Vi vil selv mene, at vi kender til det at leve med en, 

men på samme tid dannes der en undren over hvor grænsen synliggør sig, hvis man skal 

kategoriseres som psykisk sårbar. Dermed, har vi altså nogle forforståelser med os, der 

udspringer for vores interesse i rapporten. For os, er en psykisk sårbar forælder ikke defineret 

ved specifikke diagnoser, der skal være opfyldt, men vi mener derimod, at en barsk fortid kan 

gøre et individ psykisk sårbar.   

 

Udgangspunktet i denne rapport er en forståelse for hvilke konsekvenser det kan have for unge 

børn, at vokse op med en psykisk sårbar forælder, og hvordan det kan påvirke deres opvækst. 

Undersøgelser fra Bedre Psykiatri viser at 333.000 børn i Danmarks har en forælder, der lider 

af en psykisk sygdom, samt at det for 2 ud af 3 har haft en negativ effekt for barnets trivsel og 

opvækst (Bedre Psykiatri, 2020). Undersøgelser viser yderligere, at børn der vokser op i 

familier med alvorlige psykisk sygdom, vokser op med ensomhed, skyldfølelse og skam som 

er med til at præge dem gennem dagligdagen.  

Det kan påvirke forældres evne til at kunne skabe en tryg og stabil relation mellem 

barnet og dem selv, som kan medføre at barnet på længere sigt udvikler utryg tilknytning og 

mistrivsel (Psykiatrifonden , 2021). De psykiske sygdomme hos forældrene, er med til at 

børnene oftest oplever social isolation, fattigdom, dårligt uddannelsesniveau og et distanceret 

forhold til deres forældre.  

Debatten omkring hvad psykisk sårbarhed er, og hvad begrebet betyder er der stadig 

stor tvivl omkring. Der er en grundlæggende antagelse omkring en fælles forståelse af 

sårbarhed, og at begrebet anvendes på grupper og individer som lever med forskellige 

udfordringer i deres liv. Helle Max Martin som er chefanalytiker for national forskning og 

analysecentret velfærd, beskriver begrebet sårbarhed som fem forskellige perspektiver (Martin, 
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2021). Disse fem perspektiver tager fokus i befolkningen, individet, relationerne, kulturen og 

diskursen. Fælles for dem alle er et bud på hvordan sårbarhed kan opstå, hvordan det opleves 

og hvilke konsekvenser det kan have for individet. Ifølge forskere kan man ikke længere bruge 

teorien omkring at det kan være arveligt eller miljøbestemt, da det ikke blot er 

opvækstvilkårene og gener, som er bestemmende for hvordan man udvikler sig. 

1.1 Problemformulering  
Udfra ovenstående problematikker er vores problemformulering formet og lyder: 

 
Hvordan opleves det at vokse op med en psykisk sårbar forælder, og hvordan påvirker det 
individets positionering af sig selv, samt andres positionering af dem.   

1.1.2 Problemstillinger 
1. Hvilke konsekvenser har det haft for vores informanter at vokse op med en psykisk 

sårbar forælder?  

2. Hvordan positionerer vores informanter sig selv, og positioneres af andre i forhold til 

positioneringsteorien af Davis og Harré? 

3. Hvordan oplever vores informanter deres forældres psykiske sårbarhed i hverdagen? 

4. Hvordan kommer ansvarsbyrden til udtryk hos de forskellige informanter? 

 

1.2 Afgrænsning  
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvad vi ønsker at undersøge. Derudover vil vi uddybe, hvordan 

projektet vil blive udarbejdet med de afgrænsninger, vi har måtte foretage, for bedst muligt at 

gå i dybden med undersøgelsen.  

 

Projektets emne er forældres psykiske sårbarhed, og de implikationer dette kan have på en ung 

voksen. Vi har for øje, at undersøge hvilken påvirkning, det kan have at vokse op med en 

psykisk sårbar forælder, og hvilke konsekvenser det kan have i det senere liv. For at gøre dette, 

har vi først og fremmest valgt, at sætte målgruppen for informanterne i aldersintervallet 18-26 

år, da vi har fokuseret på hvornår man er myndig, og hvem vi tænker der vil have færreste 

udfordringer ved at stille op til interview. Som beskrevet i problemfeltet viser undersøgelser, 

at op mod 330.000 børn i Danmark, har en forælder, der lider af en psykisk sygdom, samt at 

dette viser sig med dårlige senfølger i barnets trivsel og opvækst.  Yderligere havde vi i starten 
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af projektet, ikke truffet store beslutninger om de specifikke psykiske lidelser, som forældrene 

til informanterne havde. Dette gjorde vi ikke, for ikke at besværliggøre processen for os selv, 

med af finde informanter der ville interviewes. Længere inde i processen fandt vi dog ud af, at 

det var sværere end vi havde troet at finde informanter, der ville stille op til et interviews.  

2. Videnskabsteori 
I dette afsnit vil der blive redegjort for vores brug af den videnskabsteoretiske retning som 

danner rammerne for projektet, og er den tilgang vi anskuer vores problemformulering ud fra. 

Det er med til at give os et udgangspunkt i det oplevede, forståelserne og de meninger som 

kommer til udtryk i den genererede empiri. Fænomenologien anvender vi under vores 

interviews og til at udforme interviewguidens forskningsspørgsmål.      

2.1 Fænomenologi  

Vi har i denne opgave valgt at benytte fænomenologien, med henblik på at belyse vores 

problemformulering på den mest hensigtsmæssige måde. Vi vil her benytte os af Husserls 

grundbegreber til at anskue vores problemformulering og problemstillinger. Dette vil gøres i 

henhold til at forstå problemet ud fra informanters oplevelse af hvordan det føles at have vokset 

op med en psykisk sårbar forælder. Fænomenologien benyttes yderligere til, at vi sætter os ind 

i vores informanters livsverden og oplevelsen af, hvad det har betydet for dem. Her er 

forskerens subjektivitet et vigtigt led i undersøgelsen, hvilket vi vil komme nærmere ind på i 

følgende afsnit.  

 

Fænomenologien er en grundlæggende lære om verdens fænomener og erfaringerne, hvor 

fokuset på begge elementer er lige (Juul & Pedersen, 2012: 65). Denne videnskabsteoretiske 

retning anskuer fænomenet, som den opstår for subjektet. Fænomenet betragtes som det 

fremtræder for det verdenserfarende subjekt og ligeledes, som det forekommer i individets 

livsverden og bevidsthed.  

For fænomenologien gælder, at der ikke findes nogen objektiv virkelighed nedenunder eller 

bag ved fremtrædelsesformerne, som det er videnskabens opgave at forklare eller blotlægge 

(ibid.). Ligeledes afviser fænomenologien ,,toverdens-lære”; der er sondringen mellem verden, 

som den er for os, og verden som den er i sig selv. I fænomenologien er virkeligheden det, der 

viser sig for erfaringen, og den kan derfor ikke forklares uafhængigt af de erfarne subjekter, 

som den viser sig for. Desuden bygger fænomenologiens ontologi på en tanke om, at der ikke 
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findes objektiv viden, uafhængigt af menneskets intersubjektive erfaring (ibid.: 67). 

Epistemologien derimod lyder på at sociale fænomener ikke kan tilgås som genstande eller 

fakta, men derimod betragtes ud fra individets livsverden (ibid.). Ved livsverden forstås, at det 

er betingelserne for alle vores erfaringer.  

 

Begreber der går igen og er essentielle hos Husserl, er intentionalitet, livsverden og reduktion. 

Intentionaliteten skal forstås som rettethed, og henviser til at vores bevidsthed altid er bevidst 

om noget værende og det, der sker i tilværelsen. Dette kan være om genstande, relationer og 

meningsstrukturer. Intentionalitet gør det muligt for os, at beskrive perceptionen af disse og 

betydningen de har for vores bevidsthed. Videre kommer vi til livsverden, der beskrives som 

vores konkrete virkelighed, som vi kan erfare, og som vi i det daglige tager for givet er 

fortrolige med, når vi træffer beslutninger, kommunikerer og handler (Jakobsen m.fl, 2012: 

284). Det er den verden vi lever i og tager for givet, og kan beskrives som førvidenskabelig 

erfaringsverden.  

Reduktion er en anden betegnelse for forståelse, og hvordan vi forstår fænomener. Her 

er hensigten at holde sig åben for at muliggøre en præcis beskrivelse af et fænomen, som det 

præsenteres for bevidstheden (ibid.: 285). Denne reduktion kan beskrives som en ‘sætten i 

parentes’, i et forsøg på at sætte commonsense og videnskabelig forståelse om fænomener i 

parentes, for at nå frem til en fordomsfri beskrivelse af fænomenets væsen (ibid.). Yderligere 

pointerer Husserl, at man bør forankre erkendelsen på et sikkert grundlag, subjektets 

førstepersonsperspektiv. Et førstepersonsperspektiv er ideen om, at erkendelsesprocessen ikke 

kan bygge på grundantagelser om verden, der er objektive uden om subjektiviteten (ibid.).  

 

En anden vigtig figur inden for fænomenologien er Alfred Schutz, der trak fænomenologiens 

tænkemåder ind i sociologien, og introducerede hverdags sociologien som et nyt alternativ 

(Juul & Pedersen, 2012: 65). Hverdagssociologien tager udgangspunkt i første-

personsperspektivet og interesserer sig for, måden hvorpå mennesker skaber deres sociale 

verden intersubjektivt gennem social sandhed (ibid.). Yderligere fastgjorde sociologien idéen 

om en common-sense verden. Denne skabes gennem mennesker sociale samhandlen i 

hverdagen. Common sense verden, opstår altså som en typificeringsproces, hvor subjektet  

forstår fænomenet i ud fra et repertoire af deres respektive intersubjektive erfaringer (ibid.).  

Ved intersubjektiviteten forstås, at subjektiviteten ikke er noget der realiseres alene, 

men derimod gennem sociale interaktioner mellem mennesker. Ved at træde ind i deres 

livsverden og forstå deres oplevelser med en psykisk sårbar forælder, herunder de 
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konsekvenser det har haft for deres respektive liv, kan vi som forskere dannes os en større 

forståelse for hvordan dette gennemleves, og hvilke implikationer det har på det enkelte 

individ. Denne livsverden udgøres af hverdagslivets begivenheder, institutioner og socialt 

accepterede konventioner (ibid.:82). Ifølge Shutz tillærer man sig som individ vaner og 

mønstre for social samhandlen, ud fra de oplevelser man har haft gennem livet. Man tænker 

dermed ikke over færdselsreglerne, men får derimod formet sin adfærd i overensstemmelse 

med omgivelsernes forventning, der i dette tilfælde er præget af deres forælder (ibid.: 83). 

 

2.2 Operationalisering 

Når det kommer til kvalitativ forskning, er fænomenologi i almindelighed et begreb, der peger 

på en interesse i at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive 

verden, som den opleves af informanterne, ud fra antagelserne om, at den vigtige virkelighed, 

er det, mennesker opfatter den som (Jacobsen m.fl., 2012: 294). Når vi i vores felt, undersøger 

de unge menneskers livsverden, med henblik på indsigt i deres liv og opvækst med en psykisk 

sårbar forælder, er den fænomenologiske tilgang derfor oplagt. Dermed er fænomenologien, 

og vi, optagede af at undersøge den oplevede virkelighed, der ikke kan tilgås på andre metoder. 

Vi mener, at denne mulighed findes for os, hvorved vi gennem vores afholdte interviews, opnår 

indsigt i vores informanters oplevelser, der styrker vores svar på den stillede 

problemformulering.  

 

Som beskrevet tidligere i vores undersøgelse, havde vi fælles forforståelser for problemet vi 

undersøger, hvilket vi som forskere har været nødt til at sætte i parentes, i forlængelse af det 

fænomenologiske princip (Rasmussen, 2022: 64). At sætte parentes om, handler netop om at 

man som forsker arbejder med, at fænomenet, som det opleves og erfares af konkrete subjekter, 

kan træde så tydelig frem som overhovedet muligt, uden at blive påvirker af hvad vi som 

forskere på forhånd har af viden, holdninger eller forståelser i relation til fænomenet, som i 

denne sammenhæng er vores egne nedskrevne tanker og forståelser (ibid.). Dette er især noget 

vi er opmærksomme på undervejs i vores interviews, da det er vigtigt at vi ikke kommer til at 

lave et tilbagefald i vores egne naturlige forståelser indstilling, for at disse ikke trænger ind og 

forstyrrer vores samtaler. Vi er bevidste om vores målgruppes sårbarhed, og vil dermed gøre 

det til et krav for os selv, som vi ikke misser at opfylde.  
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3. Metode 

Vi vil i dette metodeafsnit begrunde valget af metode for at afdække mulighederne i den 

kvalitative metode, samt en introduktion til hvordan disse skal bidrage til undersøgelsen. 

Derudover vil der blive redegjort for den metodiske empiriindsamling, som beskrives af Kvale 

og Brinkmann, samt deres beskrivelse af det semistrukturerede interview, udarbejdelse af et 

interviewguide, udførelsen af et interview samt analysetilgang. Yderligere vil vi redegøre for 

de etiske overvejelser, der er blevet foretaget i henhold til interviewmetoden.  

3.1 Semistruktureret interview  
I dette projekt gør undersøgelsen brug af det semistrukturerede livsverdensinterviews, da 

interview har en høj validitet og der ønskes en detaljeret og dybdegående forståelse af flere 

personers oplevelser (Kvale & Brinkmann, 2015: 27). I psykologien har interview som 

forskningsmetode sjældent optrådt i lærebøger, selvom kvalitative interview gennem hele 

psykologiens historie har været en central metode til vidensproduktion (ibid.: 28). Blandt andet 

Sigmund Freuds psykoanalyse og Piagets teori om børns udvikling byggede i høj grad på 

samtaler på hver sin måde. Det semistrukturerede interview søger at skabe forståelse, og 

mening af centrale temaer i individernes levede verden. I følge Karpatschof har de kvalitative 

metoder deres styrke i den enkelte persons specificitet, det ideografiske (Karpatschof, 2006: 

45).  

 

Det kvalitative felt, er relevant at anvende i denne undersøgelse, da brugen af det, med nærmere 

af semistrukturerede interviews vil give os muligheden, for at bidrage med et kvalificeret svar 

på den stillede problemformulering. I og med formålet med undersøgelsen, er at finde ud af 

hvordan unge individer bliver påvirket af, at vokse op med en psykisk sårbar forælder, giver 

metoden bredere mulighed og indsigt i at nå til disse informanters livsverden og forstå 

problematikken ud fra deres egen personlige oplevelse. Vores valg af denne metode bygger på 

at det semistrukturerede interview kan tilbyde en fleksibilitet, hvilket giver mulighed for at 

udforske informanternes udtalelser, og kan ved hjælp af en interviewguide fastholde et fokus 

(ibid.: 185). Vores tilgang til den semistrukturerede interviewform har været fokuseret, hvilket 

vil sige at vi har forholdt os til bestemte temaer, som vi gerne vil have belyst fra forskellige 

synsvinkler vi mener er vigtige, men har også været åbne for nye mulige dimensioner 

undervejs. Det har været en vigtig forudsætning, at kunne skabe et trygt forum for vores enkelte 

informant, da det er et følsomt emne vi berører, og vi har dermed prøvet at imødekomme dem 
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på bedst vis for at kunne skabe dannelsen af disse semistrukturerede interviews. Før selve 

udførelsen af interviewet fik vi introduceret os selv og selve projektet, hvorefter der blev 

forklaret omkring længden af interviewet og hvor mange spørgsmål der ville være.  

3.2 Interviewguide 

For at kunne udføre et vellykket interview har vi valgt at udarbejde en interviewguide. En 

interviewguide er et struktureret script, som indeholder forskellige emner der skal dækkes, men 

kan også være en rækkefølge af detaljeret spørgsmål. Da vi arbejder med et semistruktureret 

interview, vil guiden indeholde en oversigt over de forskellige temaer der skal dækkes, med 

eventuelle spørgsmål. Vi har i interviewguiden, bevidst startet med en introduktion af vores 

projekt og lidt omkring os selv. Dertil har der været fokus på at stille åbne spørgsmål til at 

starte med, hvor vi spørger ind til informanten relation til den psykisk sårbare, hvor de er vokset 

op henne og hvor gamle de er.  Dette er blevet gjort for for netop at kunne få informanterne til 

at føle sig trygge, og skabe en relation før vi begynder at spørge ind til specifikke spørgsmål 

der er relateret til vores problemformulering.    

Spørgsmålenes rækkefølge er ikke altid bindende og forudbestemt for intervieweren, men er 

afhængige af den konkrete undersøgelse og interviewerens tilgang til opfølgende spørgsmål 

(Kvale & Brinkmann, 2015: 185-188).  

 Interviewspørgsmålene vurderes ud fra en tematisk og dynamisk dimension, hvor 

spørgsmålene i det tematiske forholder sig til interviewets ‘hvad’ til opfattelsen af 

forskningsemnet, og har fokus på produktion af viden (ibid.: 185-186).  

Det dynamiske forholder sig til interviewets ‘hvordan’, og skal fremme et positivt 

samspil, for at kunne holde samtalen i gang, men samtidig også stimulere subjekterne til at tale 

omkring deres følelser og oplevelser. Spørgsmålet omkring hvorfor informanterne handler og 

oplever som de nu gør, er ud fra et fænomenologisk synspunkt forskerens opgave at vurdere, 

hvilket gør at intervieweren kan gå ud over interviewpersonens selvforståelse (ibid.:188). Dette 

er blevet gjort bevidst, da vi ønsker at anvende en fænomenologisk tilgang, og derfor fokusere 

på at få livsverden nære beskrivelser.    

3.3 Transskription  

Transskription er hvor de mundtlige samtaler bliver til skreven tekst gennem transskriptioner. 

Det er gennem interviewsamtalerne, at den første analytiske proces foregår hvor en nærmere 

analyse kan tilgå. Det er blevet en normal proces, at man i de kvalitative interviews 
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transskriberer de indsamlede interviews (Kvale & Brinkmann, 2015: 235-239). Tiden det tager 

for, at bearbejde samt transskribere et interview, er afhængig af kvaliteten af selve 

lydoptagelsen. Selve transskriptionen af lydoptagelserne til tekst er tilknyttet med en række 

tekniske og fortolkningsmæssige problemer, da det kan være svært at fortolke hvad der bliver 

sagt i optagelser når man skal nedskrive det.   

Vores transskribering af de to interviews, som er blevet foretaget, har vi nedskrevet så 

detaljeret som muligt, og med fokus på den sproglige stil som informanterne havde. Dette 

betyder, at der er transskriberet ordret hvad informanterne talte om. Vi fik aftalt, at det var 

samme person som udførte interviewet, der efterfølgende også transskriberede. Der blev 

prioriteret, at transskriberingen skulle foregå kort tid efter, selve udførsel af interviewet. Dette 

er blevet gjort, med hensigt omkring at have det friskt i ens erindring.       

  

3.4 Valg samt præsentation af informanter. 

Dette afsnit er en præsentation af udvælgelsen af vores vores informanter, samt en kort 

introduktion til dem. Vi er bevidste om at informanterne udelukkende består af kvinder, hvilket 

kan give et mindre nuanceret billede af problematikken i en helhedsvurdering. Dette vil vi 

diskutere nærmere i afsnit 9.2.3 Generaliserbarhed 

 

Det har i dette projekt været en udfordring for os, at indsamle en forsvarlig mængde empiri. 

Dette er grundet, at vores undersøgelse er rettet mod et sensitivt emne, hvor det på baggrund 

af netop dette kan være svært at finde informanter der frivilligt, på trods af garanteret 

anonymitet. Vi har undervejs taget højde for, at der kan forekomme tilfælde hvor emnerne 

bliver for sårbare, for nogle der har haft en turbulent barndom. Vores udvælgelse foregik 

således igennem en af vores eget netværk, med tilknytning til en organisation, der tilbyder ung 

og anonym rådgivning, der har kunne henvise os til de to informanter der ville lade sig 

interviewes. Det skal dog understreges, at vores informanter ikke har relation til hinanden. 

 

Fatima er en 19 årig ung kvinde, der er vokset op og bor i Nordsjællandsområdet i en 4-værelses 

lejlighed med sine forældre og fem brødre. Fatimas er vokset op med en mor der lider af bipolar 

lidelse og hendes far beskriver hun selv som værende mere passiv. Som hun blev ældre, 

mærkede hun mere til morens udfordringer, hvilket også medførte et stigende pålagt ansvar på 

hendes skuldre. Fatima beskriver sig selv som primær omsorgsperson for sine brødre. Til 
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dagligt går hun i 3.g, hvor hun også arbejder i weekenderne, og bruger så meget tid udenfor 

hjemmet som hun har mulighed for.  

 

Tina er en 22-årige kvinde der er vokset op i Aalborg med sine forældre og to søskende. Hun 

er i en tidlig alder flyttet til København, hvor hun bor sammen med en veninde. Tina er vokset 

op med en far der lider af en svær depression, som senere hen har ført til et svært 

alkoholmisbrug og voldelig adfærd. Hun beskriver en manglende faderrolle og hendes opvækst 

med en far der var utilgængelig.   

 

3.5 De etiske overvejelser, forløb og rammer  

Den kvalitative forskning er ifølge Brinkmann en “Værdiladet aktivitet, hvor den etiske 

refleksion bør være en indre del af forskningsprocessen i alle dens stadier ” og kan være med 

til at skabe etiske problemstillinger (Brinkmann, 2015: 463-464). Forskningen følger nogle 

etiske principper, som man skal følge når man har med informanter at gøre. Der er fire etiske 

faktorer som forskeren skal tage højde for: Informeret samtykke fra forsknings deltagerne, 

fortrolighed og anonymisering af de involverede deltagere, konsekvenser for deltagerne, at 

skulle indgå i forskningsprojektet og forskerrollen mellem ens involvering samt uafhængighed 

(ibid.: 463).  

I teksten “Præsentation af praksisforskning” belyser Charlotte Højholt, hvordan begge 

parter i et interview spiller en stor rolle for udfaldet. Højholt kommer ind på hvordan 

forskersubjektivitet og interviewerens personlige holdninger, kan være med til at have 

indflydelse på interviewprocessen (Højholt, 2005: 37-39). Dette mener hun hænger sammen 

med, at interviewet også er en social situation for intervieweren, ligesom enhver anden 

hverdagsliv situation (ibid.). 

Da vi har valgt, at arbejde med et følsomt emne og samtidig også kan være et privat 

anliggende hos de informanter vi har interviewet, har det været et bevidst valgt at anonymisere 

navnene på vores informanter. Dertil har vi i forbindelse med konsekvenser, valgt ikke at 

inkludere de rigtige oplysninger på vores informanter, og har hermed givet dem et andet alias, 

for så vidt som muligt ikke at lade deres identitet forhindre dem i at kunne ytre sig frit, eller at 

de ville være tilbøjelige til at tilbageholde information for os. 

Det etiske korrekte er altid at prøve så vidt muligt ikke at overskride nogle grænser, men det 

kan til tider være vanskeligt, da man som interviewer, ikke altid får muligheden for at stille 
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opfølgende spørgsmål til informantens besvarelse. Dette kan skyldes at noget potentielt data 

kan gå tabt, og en dybde gørelse af det adspurgte ikke altid er som ønsket. Dette kan ses i 

følgende spørgsmål omkring: “Var det kun jeres mor at han kunne finde på at være fysisk 

overfor?”. Dertil har det været et bevidst valg ikke at grave alt for dybt i besvarelserne omkring 

dette, for netop at undgå at åbne op for nogle traumer, som vi ikke har de faglige kompetencer 

til at kunne hjælpe med. Endnu en etisk overvejelse som vi havde, var brugen af begrebet 

‘psykisk sårbarhed’, i stedet for ‘psykisk sygdom’ eller ‘psykisk lidelse’ da vi hverken vil 

stemple eller kategorisere menneskerne vi gerne ville undersøge.  

 

4. Teori  

I følgende teoriafsnit bliver der taget udgangspunkt i begrebet positionering af Bronwyn 

Davies og Rom Harré, hvor hensigten er at undersøge hvilke positioner informanterne selv 

indtager, hvordan de pålægger andre og hvilke positioner de bliver pålagt.  

 

4.1 Positionering  

I vores undersøgelse har vi valgt at arbejde med positionering med nærmere fokus på teksten 

og begrebet positionering af Bronwyn Davies og Rom Harré Positioning: The discursive 

production of selves (Davies & Harré, 2014). Positioneringsbegrebet skal bidrage til et 

sprogligt og tekstnært analytisk fokus på interviewene. Vi ønsker yderligere, at undersøge 

hvilke positioneringer informanterne selv indtager, bliver pålagt eller pålægger andre som følge 

af deres opvækst og oplevelser med en psykisk sårbar forælder. Begrebet position fokuserer på 

de dynamiske aspekter ved interaktion og samtaler, hvor rollebegrebet tager større 

udgangspunkt i formelle og andre aspekter end den almindelige samtale. (ibid.: 14). Davies og 

Harré giver yderligere en forklaring på de diskursive praksisser, som de kalder dem ved 

følgende:  

 

“We use the term “discursive practices” for all the ways in which people actively produce 

social and psychological realities. In this context a discourse is to be understood as an 

institutionalized use of language and language-like sign systems.” (Davies & Harré, 1990- 

1999: 88).  
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Anførte citat belyser begrebet “diskursive praksisser”, som denne teori bærer stort præg af. 

Begrebet dækker over de måder, hvordan mennesker aktivt bidrager til forståelsen af egen 

realitet og eksistens. I dette tilfælde, er det med fokus på sprog, og hvordan dets påvirkning 

influerer menneskets evne til at se sig selv på (ibid.).  

 

I forlængelse af førnævnte citat, vil følgende næste citat belyse hvad Davies og Harrés mener 

ved samtaler, og hvordan kommunikationen er med til at producere positioner:  

“Samtaleprocessen forstås som en mere eller mindre autonom og selvkørende »relations 

generator«: Vi positionerer og ompositionerer konstant os selv og hinanden med vores 

kommunikationshandlinger, alt under indtryk af samtale deltagernes diskursive praksis(ser)” 

(Davies & Harré, 2014: 11).  

 

Citatet belyser hvordan vi bliver positioneret ved hjælp af kommunikationshandlinger, 

herunder på baggrund af de ord, sætninger og sproghandlinger man vælger at benytte sig af. 

Selve udførelsen af samtalen og hvordan man taler med hinanden på, er altså med til at 

positionere begge parter som deltagere i den pågældende samtale. Dermed, er sproghandlinger 

en essentiel del af denne teori, da det er afgørende i forhold individets positionering. Davies og 

Harré opfatter samtale, som en slags social interaktion, hvis produkter også er sociale for 

eksempel mellemmenneskelige relationer (ibid.: 24). I forskning, har man fundet frem til at der 

findes fænomenologiske identificerbare markører, der gør en person i stand til at skelne den 

ringelyd, der henvender sig til en anden (ibid.). Dette finder vi vigtigt og interessant at hæfte 

sig ved, da vi ønsker at undersøge vores informanters sproglige handlinger med deres forældre.  

 

En sproglig handling eller ytring, kan åbne for forskellige sproghandlinger, opfattes og 

fortolkes på divergente måder alt efter kontekst. En anekdote kan såmænd gå hen og blive til 

et selvbiografisk segment, i tilfælde af at en person påtager sig den givne rolle, eller den 

egenskab det eventuelt bliver pålagt. Et eksempel på dette kan være, at man i en samtale bliver 

kaldt “dum” og “uduelig”, gentagende gange. Et resultat af dette, ville kunne være at man 

påtager sig de negativt ladede egenskaber, og at derfra bliver til et selvbiografisk segment 

(ibid.: 32). En person kan altså siges, at være blevet positioneret af en anden samtale deltager, 

i dette tilfælde en forælder. Dette leder videre til en anden væsentlig del af 

positioneringsteorien, nemlig interaktiv positionering, der bidrager til bredere forståelse af 

vores personlighed.  
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Inden for interaktiv positionering, som er det der sker, når noget en person siger, positionerer 

den person som vedkommende taler med (ibid.). Derimod handler refleksiv positionering om, 

at man positionerer sig selv, med hvad man siger. Det er derudover væsentligt at bemærke, at 

man godt kan komme til at positionere sig selv og andre på en bestemt måde, uden at det er 

hensigten (ibid.). Positionering kan være med til at styrke vores forståelse for vores 

personlighed. Ifølge Davies og Harré, er personligheden et produkt af diskursive praksisser, 

som er de måder, man aktivt konstruerer sociale og psykologiske virkeligheder på (ibid.: 32). 

Det er gennem disse diskursive praksisser i social interaktion, at individer skabes, alt efter den 

givne diskursive praksisser og positioneringerne der er til rådighed. 

 

Ifølge Davies og Harré omfatter en subjektposition både et begrebsmæssigt repertoire, og en 

lokalisering inden for en rettighedsstruktur, som gælder for forbrugerne af det pågældende 

repertoire, der i dette tilfælde er de psykiske sårbare forældre. Når først man har taget en 

konkret position til sig, vil man uundgåeligt komme til at forstå verden fra denne specifikke 

positions synspunkt, og forstå den igennem den pågældende positions synspunkt og forstå den 

igennem de billeder, metaforer, historier og begreber, der gøres relevante af den specifikke 

diskursive praksis man er positioneret i (ibid.: 27).  Et individ dannes gennem de sociale 

interaktionsprocesser, ikke som et relativt færdigt slutprodukt, men som et, der skabes og 

genskabes i kraft af de forskellige diskursive praksisser, det deltager i (ibid.). Dermed kan det 

siges, at mennesket kan have divergente ideer om sig selv, der ikke i alle tilfælde udgør en 

samlet helhed, da et individ er foranderligt og kontekstafhængigt. De enkelte sociale diskurser 

vi indgår i er afgørende for forskellige tilgængelige positioner der er for os, samt hvorvidt nogle 

af disse positioner vi indtager, modsiger hinanden (ibid.).  Ifølge Davies og Harrés tilegner 

mennesker sig kontinuerligt forskellige overbevisninger om sig selv, der ikke nødvendigvis 

udgør et forenet og sammenhængende hele, da individer er foranderlige og kontekstafhængige 

(ibid.: 58). De skifter fra et til et andet syn på sig selv, og diskursen forandrer sig i takt med 

skiftende positioner. Alle de forskellige selver kan være præget af interne modsigelser, eller af 

modsigelser i forhold til andre måder vi kan være på, i forskellige omstændigheder. Det kan 

eksempelvis fremlægges ved, at vi i dagligdagen bliver tildelt en specifik position, og andre 

tidspunkter på dagen andre positioner. Dette kan være en ulempe for individet, da det kan 

forstyrre ens eget selvbillede i måden man bruger sin hverdag. Positioneringsteorien ser derfor 

ikke personligheden som en medfødt egenskab, men derimod snarere en fortælling, der 

reproduceres og udvikles i forhold de forskellige diskursive praksisser, som individet deltager 

i. Dermed sagt, ser et individ ifølge Davies og Harrés verden ud fra flere positioner og 
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perspektiver, da man igennem sit liv har indtaget en række forskellige positioner i mange 

forskellige sammenhænge, hvorved hver af disse positioner bidrager til en perspektiver og 

synsvinkler at se verden og leve ud fra (ibid.: 27).  

 

En måde hvorpå at forstå positioneringsteori, og hvilken måde hvorpå den diskursive praksis 

har indflydelse på de positioner, der opstår, kan ses ved følgende citat: 

 

“Vi er således både aktør (producent/instruktør), forfatter og deltager (skuespiller), og de 

andre deltagere er medforfattere og medproducenter af dramaet. Men vi er også de 

mangfoldige publikummer, som ser ethvert skuespil og tilfører det mangfoldige og ofte 

modsigelsesfulde fortolkninger, baseret på vores egne følelser, vores egen læsning af 

situationen og vores egne forestillede positioneringer af os selv i situationen.” (ibid.: 43).  

 

 

Af ovenstående citat, kan man udlede, at man igennem de nævnte roller, som individ er med 

til at forme stykket, eller nærmere samtaler. Det forstås, at man har indflydelse på samtalens 

forløb, og dens udformning. Yderligere, hæfter vi os ved det nævnte publikum hvoraf det her 

forstås som de mennesker rundt omkring os, der afhører samtalen, og hvordan de ville 

positionere sig i forhold til denne. Det kan sættes i relation til vores informanter og deres 

samtaler med deres forælder, hvoraf publikum vil være enten søskende eller den anden forælder 

(ibid.). Hvert af disse punkter forandres desuden af vores subjektive historier. Endelig kan 

vores levede fortællinger, som vi skal se, ændre retning og mening på måder, der overrasker 

deltagerne i sådan grad, at metaforen “forud struktureret drama” begynder at miste sin 

troværdighed som forklaring på, hvad det er, vi gør, når vi interagerer med hinanden.  

 

4.2 Anvendelse og operationalisering: 

Davies og Harré teori om positionering, vil blive anvendt med det formål om at forstå de 

positioneringer, unge med en psykisk sårbar forælder kan indgå i, i hverdage samt i gennem 

deres liv og opvækst. Ovenstående vil benyttes med henblik på en fænomenologisk tilgang, da 

det er undersøgelsens videnskabsteoretiske afsæt.  
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Derudover er vi ved brug af denne teori bevidste om, at det kan lede til problematikker i 

henhold til vores videnskabsteoretiske afsæt kontra postioneringsteoriens. Yderligere, er det 

også væsentligt at pointere, at teorien alene ikke kan stå alene som fyldestgørende for 

besvarelse af problemformuleringen. Alligevel, vil vi argumentere for at den er væsentlig at 

benytte i forhold til vores informanters måde hvorpå de positionerer sig selv i forhold til deres 

forældre. Ved hjælp af teorien, vil se på relationen individet har med sig selv, individet og 

forælderene, individet og venner og afslutteliugt indivdet og omverdenen. Vi forsøger at 

belyse, hvordan det individuelle subjekt kan frigøre sig fra barndommens traumer og mærke 

kontrol over eget liv. 

 

5. Psykisk sårbarhed  

I dette afsnit vil der blive redegjort for de forskellige psykiske sårbarheder, der optræder hos 

vores informanters forældre. Dette skal medvirke til at skabe et større overblik og forståelse 

hos læseren.  

5.1 Bipolar lidelse 

Bipolar lidelse er kendetegnet ved, at man oplever perioder  med mani, hypomani, depression 

eller blandingstilstand. Mani er forklaret ved at man er sygeligt opstemt, har en hurtigere 

hastighed af tanker og tale end normalt, stor selvtillid og har et højt aktivitetsniveau, oftest 

uden man kan finde en grund. Blandingstilstand er en tilstand hvor, maniske og depressive 

episoder kan optræde på samme tid eller hurtigt efter hinanden. Der findes tre typer af bipolar 

lidelse, den første kaldet bipolar I, er den klassiske form der viser sig ved et eller flere manier, 

og hovedsageligt depressioner. Bipolar II er kendetegnet ved, at man ikke udvikler svære 

manier, men derimod hypomanier og svære depressioner. Den tredje type kaldes cyklotomi, og 

er vedvarende svingninger med depressive og hypomane perioder, der ikke er lige så kraftige 

som ved I og II. Cyklotomi ses oftest gå i arv, og kan med tiden udvikle sig til bipolar lidelse I 

og II (Psykiatrifonden, 2022). 
  

5.2 Depression 

Depression er en af de mest udbredte psykiske sygdomme. Et dansk studie fra 2020 viser, at ti 

procent af den danske befolkning rammes af en depression, hvoraf der heraf findes et ukendt 
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mørketal. Depression er kendetegnet ved, at man er nedtrykt, træt og mangler energi og 

drivkraft i hverdagen. Oftest er det ikke til at pege på en årsag, og livet kan virke tungt og 

uoverskueligt, og man mangler overskud til at klare hverdagen. Yderligere følger depression 

med koncentrationsbesvær og hukommelsestab, tankerne er negativt præget og pessimistiske, 

og man ser kritisk på dig selv. Yderligere kan man opleve mangel på selvtillid, dårligt selvværd, 

manglende appetit, nedsat søvn, selvmordstanker og mere (Psykiatrifonden, 2022).  
 

5.3 Stress 

Stress bliver betegnet som en belastningstilstand, der kan optræde fysisk og psykisk. Stress 

giver ubalance i kroppen, der kan medføre sygdomme som blodpropper, hjertekarsygdomme 

og depression. Der findes også en række kroniske sygdomme, der kan forværres af stress såsom 

allergi, astma, psoriasis og diabetes. Når man bliver stresset stiger kortisolniveauet, der kan 

medfører hukommelsestab og at immunforsvaret svækkes. Den høje blodtryksstigning, der 

yderligere finder sted øger risikoen for åreforkalkninger og blodpropper (Psykiatrifonden, 

2022) 

 

6. Den narrative tilgang og analyse  

Den narrative metode har til hensigt, at kunne fremstille aktørerens stemme, og give indblik i 

menneskets tilstedeværelse og selvopfattelse. Metoden har henblik på den pågældende 

handlings fremadskriden, i en mundtlig eller skriftlig fremstilling (Thomsen m.fl, 2016: 14). 

Det er en fortælling, som er karakteriseret ved at kunne skabe et meningsfyldt plot, hvor der 

skal være en sammenhængende mening og en rød tråd i historien. Det er her, at oplevede 

hændelser og begivenheder i nutiden, fortiden og fremtiden er med til at skabe en helhed. Det 

er en måde hvori mennesket både kan fortælle verden narrativt, og ligeledes forstå den 

(Tanggaard og Brinkmann, 2020: 685). Denne fortælling er med til at skabe en grundlæggende 

identitetskonstruktion, og en fortolkning af den sociale verden, samt subjektiviteten. Vores 

anvendelse af den narrative tilgang har været igennem empiri indsamlingen, herunder de to 

interviews, som er blevet foretaget. Vi har valgt at benytte os af den deduktive tilgang, hvor 

fokuset har været på at tematisere de områder vi ønskede informanten skulle fortælle om. Dertil 

har vores valg af den narrative tilgang også været bindene i fortællingen og fremstilling af 

hvordan vi tænker, føler og handler.  
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Den narrative analyse fokuserer på meningen af teksterne og dets sproglige form, hertil hvordan 

de sociale strukturer og handlinger er i informanternes historier. Analysens interesse er i en 

detaljeret udforskning af enten tekstbaseret eller visuelle data, hvor det i vores tilfælde må være 

den tekstbaserede i forhold til vores interviews. Vores analytiske tilgang har været en 

rekonstruktion af de mange historier der fortælles under de forskellige interviews, hvor der er 

fokus på at kunne holde historien kronologisk med den korrekte rækkefølge. Derudover har vi 

haft fokus på hvilke værdier og kulturelle fortællinger der kunne komme til udtryk, under vores 

interviews med henholdsvis Tina og Fatima, for netop at kunne forstå vores informanters 

forskellige ståsteder og udvikling.   

 

7. Analyse 
Følgende analyse vil indeholde analyser, med udgangspunkt i vores to informanter, der har fået 

følgende Alias: Fatima og Tina. Analysen vil bygge på en narrativ og teoretisk læsning, ved 

brug af ovenstående kapitler. Analysen vil yderligere deles op i tre dele, der vil præsenteres 

slavisk, med henblik på at styrke forståelsen af vores empiriske arbejde. 

 

7.1 Den oplevede sårbarhed  

Både Fatima og Tina giver til kende, at de har haft en hård opvækst. Hård på hver sin måde, og 

intet der gør det synligt at den ene har haft det dårligere end den anden. Oplevelser er 

subjektive, og derfor vil der ikke blive skabt en sammenligning, men nærmere en belysning af 

hver af vores informanters beretninger samt fokus på hvad der går igen hos dem. Dette vil ske 

gennem fænomenologiske øjne, da det er med udgangspunkt i informanternes oplevede 

livsverden. 

 

Noget der går igen hos Fatima og Tina, er deres oplevelse af deres forældres psykiske 

sårbarhed. De har begge haft følelsen af, at deres forældre har været fraværende i 

forældrerollen, og at der dermed mangler denne del i deres liv. Fatima nævner, hvordan hendes 

mors psykiske sårbarhed påvirker hende ved følgende: 
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“Hun er meget dårlig til udtrykke hvordan hun har det, så hvis du skal gøre det, så bliver det 

meget hurtig med råben, og man kan ikke rigtig nå hende så det er bare 

envejskommunikation. Så det er aldrig to veje, hun er meget dårlig til at kommunikere” 

(Bilag 2: 1).  

 

Fatima beretter om hvordan hendes mor hurtigt kan komme til at miste sine 

kommunikationsevner, og at det i stedet bliver til en form for envejskommunikation, hvor hun 

lukker af for at man kan tale med hende. Følelsen af, ikke at kunne kommunikere tilstrækkeligt 

med sine forældre, kan være destruerende for det enkelte individ, og ikke altid nemt at kunne 

forholde sig til. Alligevel fortæller Fatima yderligere, at hun ikke føler at hendes mors psykiske 

sårbarhed har påvirket hende som barn, da hun ikke har opfattet det på samme måde som yngre. 

Det hun dog har kunne mærke, var måden der blev talt til en på, samt den ansvarsfralæggelse 

fra hendes mors side. Da vi spurgte Tina hvordan hendes forældres psykiske sårbarhed har vist 

sig, svarede hun dertil at hendes far udviklede en depression, der udviklede sig til et slemt 

alkoholmisbrug. Oplevelsen af hvordan hendes fars sårbarhed udtaler Tina ved følgende: 

 

“Han begyndte at trække sig oftere i sociale arrangementer, var træt, og den største faktor, 

såsom at glemme simple ting i sin hverdag. Til tider kunne han finde på at skændes med min 

mor, uden nogen bestemt grund. Min mor begyndte herefter at påtage sig flere opgaver, som 

de havde fordelt ud. Det kunne være alt fra morgenmad, madpakker, hente og bringe fra 

skole osv” (bilag 1: 2)  

 

Tina kommer ind på hvordan hendes fars sårbarhed kom til udtryk i hjemmet, samt i andre 

sociale sammenhænge. Måden hvorpå hendes far muligvis har følt følelsen af afmagt, har især 

ladet meget gå ud over Tinas mor, hvorfor hendes mor har fået en større ansvarspålæggelse, da 

det føltes som, om at deres far var der uden at være der. Tina fortæller videre om 

omskiftelighederne derhjemme, hvor hun beretter videre om at hendes far var svær at føle og 

nå ind på. Han var ikke god til at udtrykke sine følelse, hvorfor hun fortæller at man til tider 

skulle “føle ham an”, og hendes mor derfor blev hende og hendes søskendes kilde til at 

italesætte følelser (Bilag 1: 3). Tinas fars ustabilitet har altså været omskiftelig for ikke hun 

hende, men for hendes søskende også. Hun fortæller også om, at der har været en vis 

uforudsigelighed over hendes far, der har ført til at man har skulle være ekstra forsigtig i hans 

tilstedeværelse: 

 



 

21
  

“I og med at min far ikke havde det samme overskud som førhen, skulle man være en anelse 

forsigtig med hvad man sagde, da man ikke vidste hvilket humør han ville være i fra dag til 

dag” (Bilag 1: 3). 

 

Her kan man argumentere for, at Tina og hendes søskende har skulle være varsomme i 

hjemmet, for ikke at få noget til at eskalere, og dermed ikke skabe en trykket stemning i 

hjemmet.  

 

Både Fatima og Tina giver yderligere udtryk for, at de har følt en ekstra ansvarspålæggelse på 

dem grundet deres forældres tilstand. Dette har føltes som et ansvar i forhold til at tage sig af 

forældrene, søskende samt andre huslige pligter i hjemmet. Det ses blandt andet hos Fatima, 

da hun fortæller følgende i forbindelse med vores spørgen om hvordan hun vil beskrive det 

ansvar, hun har følt at skulle påtage sig: 

 

“(...) hun ikke har kunne opfylde den normale mor rolle. Hun har ikke givet os nok omsorg, 

hun krammer os ikke, komplimenterer os ikke og anerkender os aldrig. Jeg kan faktisk ikke 

komme i tanke om hvornår jeg sidst har krammet min mor. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke 

om hvornår jeg sidste har krammet min mor, for det er nok aldrig sket i mine voksne år” 

(Bilag 2: 2).  

 

Ovenstående citat viser, hvordan Fatimas mor har været fraværende i opvæksten, og ikke 

formået at give sine børn tilstrækkelig omsorg og og anerkendelse, der er essentielle elementer 

i et individs udvikling. Konsekvenser af disse manglende elementer i ens opvækst, kan føre til 

destruerende selvbillede hvis man ikke er stærk nok til at kunne abstrahere fra realiteten, der 

er at deres mor ikke har kapacitet til at udvise disse former for omsorg for hendes børn. Som 

følge af dette, har Fatima følt sig som omsorgsperson for sine brødre, hvoraf hun fortæller, at 

hun har været nødt til at tilsidesætte sit eget liv, for at hendes brødre ikke skal kunne mærke 

deres mors distancering:  

 

“Jeg har jo som sagt to små brødre på 8 år og 9 måneder. Jeg føler mig som deres mor. Jeg 

vil nærmest sige jeg er deres mor. Jeg tørrer dem, sørger for de kommer i bad virkelig ofte og 

især min yngste bruger jeg al min tid med når jeg er hjemme. Ikke nok med dem er det også 

mig der gør rent, rydder op og sørger for at det ikke ligner en svinesti. Det værste er, at min 

far ofte bare er hjemme og kigger på mens jeg ordner alt det praktiske” (Bilag 2: 3). 
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Ud fra Fatimas fortælling, kan det ses at hun forsøger at aflaste sin mor, ved næsten at være en 

primær omsorgsperson for sine små brødre, og ansvarlig for at de ikke mangler noget i deres 

hverdag. Det, at være primær omsorgsperson, har altså for Fatima været dagligdagspligt. Det 

er et stort ansvar, at have på sine skuldre som 19-årig, når der især i den alder kan forestilles at 

ske mange ting uden for hjemmet, som man gerne vil være en del af. Desuden fortæller Fatima, 

at hendes far ofte kunne finde på blot at observere hende klare praktiske ting i hjemmet, og 

passe sine småbrødre hvor han ikke tilbyder sin hjælp eller byder ind med andet.  

Det leder os tilbage til forrige udtalelse, hvor Fatima nævner den manglende 

anerkendelse i hjemmet. Til dette, kan der drages en parallel til Axel Honneths 

anerkendelsesteori, nærmere i hans første af de tre sfærer, nemlig privatsfæren. Herigennem 

opnår individet anerkendelse gennem meningsfulde relationer i det private, eksempelvis 

familieforhold og venneforhold. Den gensidige følelsesmæssige forbindelse, der findes der, 

fungerer ifølge Honneth som en forudsætning for individets selvtillid (Honneth, 2003: 14). Ved 

den emotionelle anerkendelse, som det kaldes, der gives ved kærlighed og venskaber, sætter 

individet i stand til videre, at kunne hæve sig selv og finde sin plads i disse relationer samt i 

samfundet (ibid.: 15).  

Her kan den emotionelle anerkendelse relateres til Fatima, da det afspejler sig i hendes 

udtalelse om den manglende følelsesmæssige relation til hendes mor. Ydermere, forklarer 

Fatima hvordan hun oplever hendes mor fysisk fraværende ligeledes psykisk. I forlængelse af, 

at hun fortæller om hendes ansvarsrolle i hjemmet, og den moderfølelse hun har for sine mindre 

brødre, giver hun udtryk for at hendes mor ofte spenderer tid udendørs alene med venner. Det 

kan mærkes og ses på Fatima i det hun fortæller os, og vi mærker seriøsiteten i hendes stemme: 

 

“Det er som om hun ikke evner at være realist og se, at hendes børn faktisk har brug for hende. 

Hun er egoistisk, men jeg kan faktisk ikke svare på om det er fordi hun er stresset og ikke kan 

holde overblik, eller om det er fordi hun oprigtigt tror hun har ret til at gå” (bilag 2 3). 

 

I ovenstående udtalelse, aner man en form for omsorgssvigt, som Fatima føler hendes mor 

udsætter hende og hendes brødre for. Frustrationen over hendes mors måde, at agere på fylder 

en del hos hende, og det er svært for hende at sætte sig ind i hendes mors manglende rationelle 

tænkning. Alligevel viser Fatima et refleksivt overskud, i det at hun tænker flere scenarier der 

muligvis kan stå til grund for hendes mors handlen. Tina forklarer på samme vis nogle af de 

frustrationer, der har vist sig hos hende og især hendes ene søster under barndommen. Følelsen 
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af at være sin mors omsorgsperson var en hård rolle at påtage, når man som barn pludselig skal 

agere som voksen. “Vi skulle trøste hende i pressede situationer, det er jo klart hun ikke kunne 

kapere alt presset fra vores far” (bilag 1: 2). Her nævner Tina, hvordan de skulle trøste deres 

mor, hvordan de har skulle føle omsorg for deres mor i håb om at kunne lette presset fra hende, 

grundet deres fars projicering af problemerne på deres mor. 

De fortæller hvordan de gjorde hvad de kunne for, at forhindre eventuelle konflikter 

mellem deres forældre, ved at rydde op inden han kom hjem: “Ellers vidste vi, at det ville være 

noget min far ville påpege for min mor og skælde hende ud. Det ville vi gøre alt for at undgå” 

(bilag 1: 2). Tina og hendes søster har prøvet at skabe balance i et konfliktfyldt og sårbart miljø, 

og således sat sig selv i positioner, der skulle redde deres mor fra en ubehagelig oplevelse. Her 

kan man argumentere for, at de har følt en vis stærk loyalitet over for deres mor, og ikke på 

samme vis for deres far, da det er deres mor de vil skåne for problemerne. 

 

Ud fra ovenstående, kan det ses hvordan Tina og Fatima har evnet at kunne fornemme 

stemningerne i hjemmet, og fået tillært hvordan og hvornår eventuelle følelsesmæssige eller 

fysiske udbrud kan forekomme. De har levet under en vis uforudsigelighed, der har medført at 

de har skulle være ekstra varsomme, og påtage sig roller i uoverensstemmelse med deres 

positioner og roller i hjemmet, i løbet af deres barndom som følge af deres forældres psykiske 

sårbarhed. 

 

7.2 Konsekvens af opvæksten 

Både Fatima og Tina beskriver hvilke konsekvenser det har haft for dem at vokse op med en 

forælder der har været psykisk sårbar. Noget som går igennem begge interviews, er den 

kaotiske og rodet opvækst, og hvordan de hver især er kommet igennem det. Tina beskriver sin 

opvækst som værende kaotisk til tider, med en fraværende far der aldrig var hjemme og en mor 

der pludselig stod med 3 børn og skulle udfylde både faderrollen og sin egen (Bilag 1, Tina). 

“Som sagt tidligere så var vi jo kun 8-9 år, hvor perioden med depressionen og 

alkoholmisbruget kunne mærkes. Vi var ikke altid helt klar over alvoren i situationen, som vi 

befandt os i da vi stadig kun var børn” (Bilag 1: 4).  

Her fortæller hun hvordan det allerede fra en tidlig alder, har kunne mærkes af hendes 

søskende og hende selv. Deres fars misbrug af alkohol har allerede fra en tidlig alder, haft en 

påvirkning på dem uden at de selv rigtigt har tænkt over det. Det er først efter at de er blevet 

voksne, at situationens alvor er dem bevidst. Tina beskriver også hvordan hun har haft svært 
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ved at udtrykke sig omkring sine følelser, og en frygt for at være sårbar i form at at kunne 

græde i nærheden af sin far. En mangel på forståelse og omsorg fra deres far, har været et 

afgørende element under hendes opvækst, som også har gjort at det ikke altid har været deres 

far de har kunne vende sig til når det var problemer eller følelser der skulle tages fat om (Bilag 

1). Hendes forhold til forældrene er gennem opvæksten blevet en del bedre, og hun beskriver 

hvordan de med alderen er blevet mere bevidst omkring hans psykiske sårbarhed, hvilket har 

hjulpet dem med en forståelse af hans handlinger.    

 

“Jeg er derimod taknemmelig for at jeg har oplevet en forælder der har stået i en svær 

situation, da det helt naturligt ville være nemmere at spørge om hjælp fra nogle der har 

oplevet det samme som en selv. Det har også været med til at vi er blevet tættere på hinanden 

den dag i dag…” (Bilag 1: 5).  

 

Den kaotiske opvækst som Tina har haft ser hun ikke kun som noget negativt, men også som 

en slags øjenåbner og en form for læring. Hun fortæller hvordan hendes fars sårbarhed har 

været med til at hun kan føle sig tryg i at kunne spørge om hjælp, hvis hun selv skulle stå i 

samme situation en dag eller råd til andre ting. Hun kommer også ind på hvordan det har hjulpet 

på hvordan deres forhold er til hinanden nu, og at det kun har gjort at de er kommet en del 

tættere på hinanden.  

Den kaotiske hverdag kan også ses i interviewet med Fatima, som beskriver det 

ustruktureret og rodet. Hun fortæller hvordan der er mangel på kommunikationen derhjemme, 

som medfører til, at der opstår skænderier. Hendes forældre er ikke i arbejde, hvilket resulterer 

i at de begge er hjemme og at hendes mor bruger tiden på at gøre rent derhjemme. “Men det 

skal også siges, at når mine brødre og jeg ikke er hjemme, og der er tomt, så er det jo ikke fordi 

der er nogle konflikter” (Bilag 2: 4). Her fortæller hun hvordan at konflikterne først opstår når 

der er flere hjemme, og at det først er der kommunikationen ikke fungere. Hun kommer ind på 

hvordan den manglede kommunikation har været med til at påvirke dem i deres opdragelse og 

også under opvæksten. Det er især hos hendes yngre søskende, at den manglende 

kommunikation har haft stor påvirkning. Hun kommer ind på hvordan det har haft indflydelse 

på deres personlighed, og hvordan det har været svært for dem at udtrykke sine følelser 

ordentligt (ibid.).    
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“Men jeg tror det er værre når det har været mest presset, så går det mere ud over alt og 

alle. Jeg tror ikke rigtig hun kan finde ud af at bearbejde det, så det går udover andre fordi 

så får hun ligesom vreden ud et andet sted end hende selv” (Bilag 2, 5). 

 

I dette citat kommer Fatima ind på hvilken påvirkning, hendes mors sårbarhed har haft. Hun 

fortæller hvordan hendes mor til tider kan finde på at genere sin vrede ud på dem. Hun kan ikke 

finde ud af at bearbejde sine frustrationer på en korrekt måde, og vælger netop at lade det gå 

ud over børnene. Dette har også været med til at distancere Fatimas forhold til hendes mor, da 

hun ikke føler at hun bliver lyttet til eller hørt.  

Hun fortæller:  “ … jeg fortæller jo ikke personlige ting til hende, fordi så bliver det 

også sådan en forsvarsmekanisme hvis hun ved noget om mig, så ville hun ligesom bruge det 

imod mig nummer hvis der skulle ske en konflikt på et tidspunkt” (bilag 2: 5). Her kan man 

tydeligt se den øgede varsomhed, i forhold til at kunne udtrykke sig for sin mor, samt dele 

personlige ting med hende, som forventes andre piger i den alder kan gøre. Fatima føler ikke, 

at der er tilstrækkelig gensidig tillid mellem hende og hendes mor, og har derfor taget et aktivt 

fravalg i frygt for, at hendes mor ville kunne vende tingene mod hende. Det kan eksempelvis 

være i en diskussion, hvor Fatima vil frygte at hendes mor projicerer problemerne på hende, 

og får situationen til at se anderledes ud. 

Den manglende tryghed fra forældrenes side af, fortæller Fatima at hun finder andre 

steder fra. Hun er lader sig ikke påvirke af hendes mor sårbarhed, men har lært at leve med 

hendes udbrud og tager det ikke længere personligt.  

 

7.3 Positionering  

I følgende afsnit vil der ud fra ovenstående analyseafsnit, blive fokuseret på hvordan Tina og 

Fatima positionerer sig selv, samt hvordan de gennem deres opvækst er blevet positioneret af 

andre. Dertil vil der være eksempler på hvordan de har positioneret andre i løbet af deres liv. 

Som beskrevet i teoriafsnittet, er man ikke altid bevidst om de positioneringer man tildeler sig 

selv eller andre, samt de diskursive praksisser man indgår i (jf. Davies & Harré). Teorien ser 

ikke personligheden som en medfødt egenskab, men nærmere som en fortælling, der 

reproduceres og udvikles i forhold de forskellige diskursive praksisser, som individet deltager 

i. Dermed sagt, ser et individ ifølge Davies og Harré verden ud fra flere positioner og 

perspektiver, da man igennem sit liv har indtaget en række forskellige positioner i mange 
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forskellige sammenhænge, hvorved hver af disse positioner, bidrager til en perspektiver og 

synsvinkler at se verden og leve ud fra (Davies & Harré, 2014 :27).  

Der ses en kontrast i de to interviews med Tina og Fatima, og måden hvorpå de 

positionerer sig selv i forhold til deres søskende og forældre. Tina bruger betegnelsen “vi” 

gentagende gange, og refererer her til hendes søster og hende selv, da de boede hjemme som 

et hold, der gennemgik faderens psykiske sårbarhed og morens udfordringer sammen. “(...) at 

vi til tider ville få smidt ansvar over på os (...)”, “(...) vi blev vores mors omsorgsperson” (bilag 

1: 1). Tendensen til at hun bruger vi, er stærkt dominerende gennem hele interviewet, og viser 

et nuanceret billede af den diskursive praksis, der har været til stede i hjemmet, har påvirket 

Tinas opfattelse af, at de har gennemgået det meste som en familie.  

 

Positioneringsteorien ser ikke personligheden som en medfødt egenskab, men derimod snarere 

en fortælling, der reproduceres og udvikles i forhold de forskellige diskursive praksisser, som 

individet deltager i. Dermed sagt, ser et individ ifølge Davies og Harrés verden ud fra flere 

positioner og perspektiver, da man igennem sit liv har indtaget en række forskellige positioner 

i mange forskellige sammenhænge, hvorved hver af disse positioner, bidrager til en 

perspektiver og synsvinkler at se verden og leve ud fra. (Davies & Harré, 2014: 27). Dette kan 

jf. Davies Harré relateres, til at Fatima opfatter sig selv anderledes end sine brødre, eftersom 

anekdoten om at hun skiller sig ud fra dem på baggrund af, hun er en pige er blevet et indlejret 

element i hendes selvbiografi (ibid.: 32). Fatima positionerer sig selv, i det hun bruger sit køn 

og kultur som undskyldning og grundlag for, at hun har været mest mærket af hendes mors 

sårbarhed i hjemmet.  

I Fatimas beretninger, er det nærmere refleksiv positionering, der er i spil, i det at hun 

positionerer sig selv, med hvad hun siger (ibid.). Ud fra dette, antages at diskursen i hjemmet 

har været afvigende, i den forstand at hun har følt en større ansvarspålæggelse på hende selv, 

kontra en samlet ansvarspålæggelse på hende og hendes brødre. Steder hvorpå disse refleksive 

positioneringer indtages, ses ved følgende: “jeg tror ikke det har været så meget et problem da 

jeg har været lille”, “Jeg tror der er forskel, (...) jeg (...) er pigen (...)”, “Men på samme tid har 

det været (...) voldsomt fordi, det har ikke været lige så direkte imod dem som det har været 

med mig” (Bilag 2: 2-3). Noget, der er værd at hæfte sig ved i Fatimas udtalelse, er blandt andet 

hvordan hun i hjemmet bliver positioneret anderledes end sine brødre, fordi hun er pige. I 

forlængelse af den udtalelse, nævner hun kulturen som grundlag for denne positionering og 

ydermere kan det siges, at hun selv har påtaget sig den tildelte position. Andet der er værd at 
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hæfte sig ved, i Fatimas udtalelser om hvordan den manglende struktur kommer til syne i 

hjemmet, er blandt andet hvordan der bliver skabt en distancering af hende og hendes familie.  

Distanceringen ses ved følgende: “Det er mere når der begynder at komme flere og 

flere mennesker, at der sker (...) flere og flere konflikter, fordi folk diskuterer og ikke (...) kan 

finde ud af kommunikere” (bilag 2: 5). Det ses her hvordan Fatima positionerer således de andre 

eksplicit som en samlet enhed, og distancerer sig selv fra folk, der altså er hendes henvisning 

til hendes brødre og forældre. Mellem linjerne kan det tolkes som, at hun mener at de andres 

manglende evne til at kommunikere i hjemmet fylder så meget, at det er en stor katalysator for 

uroen i hjemmet, og hendes mors udbrud. Kort efter lufter Fatima endvidere, hendes bekymring 

og tanke om at hendes yngre brødre påtager sig visse træk, som følge af opvæksten. Hun 

refererer til, at hendes mor ikke er god til at udtrykke sine følelser, og at deres personlighed 

bygges op efter det (ibid.: 5). Det er værd at hæfte sig ved, at Fatima ikke regner sin storebror 

og sig selv med, hvilket måske kan tyde på, at hendes mors psykiske tilstand er gået nedad efter 

hun fik Fatima. Derfor føler hun ikke, at hun på samme måde har været lige så udsat, for at 

adaptere hendes mors udfordringer, men snarere har hun nemmere ved at se igennem det og 

tilsidesætte det, til hendes egen fordel.  

Tina har derimod en anden måde hvorpå hun positionerer andre. Det ses hvor Tina taler 

om, at hun med alderen har formået at få en anden perception af hendes forældre, hvorfor hun 

i dag føler mere empati med dem begge to. Tina fortæller, hvordan hendes oplevelser i hjemmet 

under hendes barndom har udrustet hende med en række værktøjer, der giver hende mulighed 

for at se tingene på en anderledes måde dagen i dag.  

 

“Jeg er derimod taknemmelig for at jeg har oplevet en forælder der har stået i en 

svær situation, da det helt naturligt ville være nemmere at spørge om hjælp fra nogle der har 

oplevet det samme som en selv. Det har også været med til at vi er blevet tættere på hinanden 

den dag i dag, og forholdet til min mor er bare blevet endnu stærkere end hvad det plejede.” 

(bilag 1: 4).  

 

Ovenstående udtalelse, belyser Tinas nutidige forhold til sine forældre, med en refleksion over 

hvordan hendes opvækst med en psykisk sårbar forælder har styrket hende dagen i dag. Hun 

har evnet at vende sine negative oplevelser, til noget positivt og lærerigt. Hertil positionerer 

hun således også sin familie og selv, som en samlet styrket familie, og at hendes mor ligeledes 

muligvis er overkommet det pres, hun var underlagt af faren, da Tina og hendes søskende var 

yngre. Hun gør brug af ordet taknemmelig, i sammenhæng med at hun har været besværet 
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igennem. Her kan man argumentere for, at hun føler sig mentalt stærk, og har opnået et større 

og rummeligere mentalt overskud end andre unge kvinder på hendes alder muligvis besidder. 

8. Diskussion 
Dette afsnit indeholder en diskussion af hvilken indflydelse den kulturelle baggrund har haft 

på vores informanter og hvordan ansvarspålæggelse kommer til syne i opvæksten. Derudover 

vil projektets validitet, reliabilitet og generaliserbarhed afslutningsvis diskuteres.   

8.1 Ansvarsfordelingen i hjemmet 

At være barn til en forælder med en psykisk sårbarhed er ikke altid nemt, og det kan til tider 

være svært for barnet ikke at føle afmagt og en form for ansvar overfor sine forældre. I vores 

udarbejdelse af projektet og under vores interviews af de to informanter, oplevede vi en 

beskrivelse af det ansvar informanterne blev pålagt af deres forældre, og hvordan den kulturelle 

forskel også havde en afgørende faktor for hvor meget ansvar de blev pålagt. Vi kan med 

udgangspunkt i vores egen empiriske data, diskutere hvorvidt den kulturelle forskel spiller en 

rolle og i hvilken grad det kunne påvirke barnet af den psykisk sårbare. I vores interviews med 

henholdsvis Tina og Fatima, er det tydeligt at skelne mellem deres egen opfattelse, af hvilket 

ansvar de hver især bliver pålagt af deres forældre.  

 

Under de udførte interviews, var der er en tydelig tendens til at informanterne følte, at de 

ubevidst og bevidst formåede, at påtage sig et stort ansvar i hjemmet. Deres opvækstvilkår 

bærer stor præg af forældrenes manglende overskud og ansvar, der resulterer i at barnet 

overtager en væsentlig del af pligterne i hjemmet. Yderligere hvis forældrene ikke selv er med 

til, at oplyse deres børn om deres situation og forklare dem hvad det kan betyde for deres 

fremtidige opvækst i hjemmet, kan det medvirke til en endnu stærkere følelse af afmagt hos 

børnene. Som en forsvarsmekanisme til dette, vil børnene derimod risikere at udvikle dårlige 

forudsætninger for at sætte ord på deres følelser, hvilket også ses hos begge vores informanter 

(Kombu, Når børn og unge er pårørende: 17). Dette ser vi som en afgørende faktor i, hvorfor 

de har en grundlæggende overbevisning om, at de kan klare det meste selv, og hvorfor de går 

alene med deres følelser og lukker af for oplevelser i hjemmet. Ydermere reagerer børn 

forskelligt på at vokse op med en forælder med psykisk sårbarhed, og viser dermed også deres 

mistrivsel på måder, der kan være udtryk for andre problematikker (Psykiatrifonden, Kombu). 

En anden undersøgelse, også fra Kombu - Nationalt kompetencecenter for børn og unge i 
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familier med psykisk sygdom; Dokumenteret fakta om børn i familier med psykisk sygdom, er 

også med til at afspejle en række aspekter, der viser sig i vores interviews. Det vises, at psykisk 

sygdom hos forældre kan påvirke den måde, de er forældre på negativt. De kan for eksempel 

have svært ved at interagere med sine børn, have svært ved at give udtryk for begejstring eller 

glæde overfor børnene og bliver måske oftere vrede. Yderligere kan de udtrykke mishag, 

mistillid og besvær med at sætte sig ind i, hvordan deres børn har det. Alt sammen noget, som 

kan præge børnene negativt (Dokumenteret fakta om børn i familier med psykisk sygdom: 4). 

Af det, kan vi jf. Fatimas udtalelse om, at hun ikke stoler på sin mor nok til at fortælle hende 

private ting meget vel påvise, at det kan give et usundt forhold indbyrdes i hjemmet.   

 

Der vises ydermere et stort skel i fordelingen i ansvars bryderne hos vores to informanter. 

Fatima oplever, at hun får en primær og vigtig opgave i hjemmet, der vil resultere i endnu mere 

kaotisk atmosfære hvis ikke hun påtog sig opgaverne. Vi finder det bemærkelsesværdigt, at 

hun som nævnt i analysen tror på, at hendes køn og kultur er en afgørende årsag til hvorfor 

ansvarsfordelingen i hjemmet er som den er, og hvorfor hun mærker størstedelen af 

problemerne går ud over hende. I hjemmet bliver hun altså positioneret af sin familie, som 

hende med størst ansvar, hvilket der fører til flere forventninger (Davies & Harré, 2014). 

Jævnførende den fænomenologiske tilgang, er det hende livsverden hun beretter ud fra, og det 

er derfor væsentligt at hæfte sig ved, at der må være en konsensus derude om, at det kan være 

sådan det står til i andre familier, med samme kultur som Fatima. Kigger man nemlig herimod 

på Tinas interview og beretning om hvordan ansvarsfordelingen i hjemmet var, er der en tydelig 

forskel i hendes livsverden kontra Fatima. Tina mærkede et større fællesskab blandt hende selv, 

hendes søskende og mor. Moren havde en afgørende rolle i, at aflaste hjemmets trykkede 

stemning faren udløste, og derfor arbejdede hun for, at det ikke kun måtte være Tina og hende 

søskende, der stod tilbage med en for tung ansvarsbyrde. På den måde positionerer Tina sig 

selv, som en samlet del af familien derhjemme, og føler ikke et større pålagt ansvar (ibid.). I 

og med hendes mors tilstedeværelse og håndtering af konflikterne, har været en øjenåbner for 

at Tina og hendes søskende aktivt måtte tage handling for at støtte deres mor, samt far. 

Yderligere viser førnævnte undersøgelse, hvor vigtigt det er, der er en åbenhed til stede i 

hjemmet hvor man kan italesætte problemer og udfordringer man mødes af i dagligdagen. 

Samtaler om forældrenes psykiske sårbarhed giver forældrene mulighed for at forstå, hvordan 

deres situation påvirker børnene - og børnene en bedre mulighed for at stille spørgsmål og tale 

om, hvad deres forældres sygdomme betyder for dem (ibid.:8). Der kan argumenters for, at i 
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og med den åbenhed ikke var været synlig i Fatimas hjem, har det været en af de afgørende 

faktor i forhold til, hvorfor kommunikationen i hjemmet heller ikke var været god, jf. Fatima.  

 

Endvidere kan man slutteligt argumentere for, at der i et opfølgende skriv af dette projekt vil 

kunne skabes et større og langt mere nuanceret billede af hvordan denne skiftende 

ansvarspålæggelse i sådan et hjem gør sig synlig. Ydermere vil det være interessant, at dykke 

ned i de kulturelle aspekter, hvorfor man kan undersøge om hvorvidt dette har en afgørende 

faktor hvorfor man som pige kan føle, at ansvarsbyrden er tungere. Traditionelle kønsroller i 

samfund og kulturer, er og har længe været forskellige, og det er ikke en skjult sandhed, at dette 

stadig gør sig gældende nogle steder i dag.  

 

8.2 Diskussionen af validitet, reliabilitet og generaliserbarhed  

I dette afsnit vil der blive diskuteret omkring projektets validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhed. Disse elementer er vigtige at forholde sig til, når man udfører kvalitativ 

forskning.   

8.2.1 Validitet  

Der vil i dette afsnit blive argumenteret for projektets validitet, og overvejelser omkring 

hvordan den valgte metode kan medvirke til bevarelsen af vores problemformulering, hvilket 

har været formålet med undersøgelsen (Kvale & Brinkmann, 2015: 317-319). Vores antagelse 

omkring at kunne opnå viden, gennem de to interviews vi fik foretaget, var netop formålet med 

det undersøgte. Dette skyldes informanternes indvielse af de oplevelser som de havde haft med 

den pårørende som led af en psykisk sårbarhed. Dertil kunne man diskutere at man ved et 

opfølgende interview kunne sikre en bedre validitet, da informanter enten kunne af- eller 

bekræfte de tolkninger som vi havde foretaget os, samt kunne rette på nogle udtalelser hvis de 

havde følt sig misforstået. Dette kunne havde været med til at forøge projektets 

fortokningsvaldiering, da man gennem medlemsvalideringen kan sikre at den anvendte empiri, 

er i overensstemmelse med de erfaringer informanterne har fortalt (ibid.). En anden metode 

ville havde været at foretage strukturerede og længerevarende observationer, for netop at kunne 

sikre at informanternes udtalelser ikke blot stod alene, da både observationer og udtalelser 

derved kunne virke gensidigt validerende. 
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8.2.2 Reliabilitet 

Der vil i følgende afsnit blive diskuteret omkring projekts pålidelighed og gennemsigtighed, i 

forhold til de metoder og resultater som er anvendt, hvilket også bliver betegnet reliabilitet 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Projektets fokus har været at være så beskrivende og 

gennemsigtig,  af vores fremgangsmåde som der nu var muligt. Hertil kan der argumenteres 

for hvorvidt, resultaterne har været velinformerede og kvalificerede nok, til eventuelt selv at 

kunne efterprøve disse. Derudover kan der stilles spørgsmålstegn ved muligheden for at kunne 

øge vores reliabilitet, ved at vedlægge diverse bilag, som har kunne give læseren en detaljeret 

indblik i fremgangsmåden.   

 

8.2.3 Generaliserbarhed 

Følgende afsnit vil indeholde en diskussion omkring hvorvidt projektets resultater kan vurderes 

generaliserbare, og om det kan være relevant i andre kontekster (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Til dette kan der argumenteres for, at vores resultater ikke er højt repræsentative for projektets 

målgruppe, da den kun består af to informanter og endvidere, at begge er kvinder. Yderligere 

er begge vores informanter pårørende til forældre med psykisk sårbarhed, hvor den ene er 

pårørende til sin mor og den anden som er pårørende til sin far (afsnit 4.3 valg samt 

præsentation af informanter). Dertil kan der opstilles en del usikkerheder og spørgsmål, 

omkring hvorvidt resultaterne stadig ville gælde, hvis det kun var fædrene som var psykisk 

sårbare, eller en af de pårørende søskende.  

 Da vores interview som sagt kun har været med to informanter, er det ikke nødvendigvis 

alle pårørende der oplever deres situation på samme måde, da der kan være en masse andre 

faktorer som kunne have en påvirkning i de respektive tilfælde. Dette kan også ses på vores 

egen generaliserbarhed af de resultater vi står med, da der blandt vores informanter også er 

store forskelle at finde. Dertil kan man antage, at der ude blandt befolkningen er en masse andre 

pårørende situationer, hvilket kunne have givet fokus på andre aspekter, hvis de havde indgået 

i interviewene. Dette taler imod generaliserbarheden af projekts resultater, og der kan 

argumenteres for hvorvidt vi skulle havde baseret vores undersøgelse på flere informanter.  
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9. Konklusion 

Gennem vores informanter Tinas og Fatimas fortællinger, fremgår det tydeligt hvordan de hver 

især er blevet påvirket af at vokse op med en psykisk sårbar forælder, og hvordan det 

henholdsvis har påvirket dem på forskellige måder. Det er nemlig vigtigt at understrege, at børn 

af psykisk sårbare forældre, forældre og psykisk sårbarhed aldrig kan sættes i lighed, da det 

altid vil fremstå forskelligt og påvirke på forskellige måder. Yderligere har vi kunne se, at der 

vist sig en tendens til, at Fatima har mærket et større ansvar i hjemmet blandt hendes familie, 

da de diskursive praksisser har været rettede mod køn og kultur. Fatima har påtaget sig 

anekdoten om, at hun på baggrund af sit køn er mere udsat for hendes mors udbrud, og ser selv 

det er forkert, men føler sig begrænset i at handle på det. Den diskursive praksis hos Tina har 

derimod været anderledes, og der har været et stærkt familiesammenhold. Informanterne har 

således vist, at individer reagerer forskelligt, alt efter de indlejrede diskursive praksisser der 

finder sted, og derfra positionerer sig efter disse.  

Yderligere belyses det i vores projekt hvordan resultaterne ikke altid kan anses som 

værende generaliserbare, da det kan afvige fra person til person. Det enkelte individ kan agere 

helt forskellig i forhold til hvordan de hver især udtrykker sig og hvilken påvirkning det har 

haft at være pårørende til en psykisk sårbar. Afslutningsvis, kan vi pointere, at livshistorier 

altid optræder forskelligt, og knyttet til det enkelte individ. De pårørende kan opleve, hvordan 

det at have en psykisk sårbar forælder, kan have omkostninger for deres unge år, samt påvirke 

deres evne til at tale om tingene. Hertil kan de opleve udfordringer omkring en etablering af 

deres eget liv, da de gennem opvæksten er blevet fastholdt i en given position, der kan være 

svær at bryde med, grundet den tunge ansvarsbyrde de har været pålagt.    
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