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ABSTRACT&

Background: Children who are living with a parent who have mental illness are often 

forgotten behind the parent's illness by family and professionals. That can be a consequence 

for isolation and loneliness. These children are also are at great risk to also suffer from 

negative consequences.                                                                                                                           

Aim: To describe the children's experiences of living with a parent with a mental illness.                                                                                                                               

Method: The aim was answered by a general literature study based in 11 scientific articles 

with qualitative approach.                                                                                                   

Result: The result thematized four main themes with corresponding subthemes. The main 

themes that emerged were In the shadow of mental illness, A huge responsibility for a little 

child, The controlled emotional living and also Lack of communication.                                                                                             

Conclusion: From the study’s result is revealed that the parental mental illness affect the 

child in multiple ways both at young and adult age. The need of education is important so the 

healthcare can give support and recognize these children.                                                    

Clinical significance: The result can contribute an increased knowledge about children’s 

experiences of living with a mentally ill parent and add a better understanding in healthcare 

that will also involve the children. The lack of knowledge that is exposed today can contribute 

to relevant educations for nurses to an improved communication strategy.  

 

Keyword: parental mental illness, familyfocused care, experiences 
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SAMMANFATTNING&

Bakgrund: Barn som lever med en förälder som har psykisk ohälsa glöms ofta bort av både 

familj och vårdpersonal bakom förälderns ohälsa. Detta kan utgöra en konsekvens för 

isoleraring och ensamhet. Samtidigt löper dessa barn en stor risk för att själva drabbas av 

negativa konsekvenser. 

Syfte: Beskriva barns upplevelser av att leva med en förälder med psykisk ohälsa. 

Metod: Syftet besvarades genom en allmän litteraturstudie baserat på 11 vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. 

Resultat: Resultatet tematiserades under fyra huvudteman med subteman därtill. Huvudteman 

som framkom var I skuggan av psykisk ohälsa, Ett stort ansvar för ett litet barn, Den 

känslostyrda vardagen samt Bristande kommunikation. 

Slutsats: Av studiens resultat framkommer det att den psykiska ohälsan hos föräldern 

påverkar barnen på flertal olika sätt både i ung och vuxen ålder. För att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska kunna ge stöd och uppmärksamma dessa barn finns ett behov av 

adekvat utbildning.  

Klinisk betydelse: Resultatet kan genom en ökad kunskap om barns upplevelse av att leva 

med en förälder med psykisk ohälsa bidra till en bättre förståelse för sjuksköterskor och 

därmed involvera barnen i vården. Den bristfälliga kunskapen som visas kan bidra till att 

relevant utbildning ges för hälso-och sjukvårdspersonal för en förbättrad 

kommunikationsstrategi. 

 

Nyckelord: föräldrar med psykisk ohälsa, familjefokuserad omvårdnad, upplevelser 
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INLEDNING&
Förälder med psykisk ohälsa utgör cirka 26 000 personer (Hjern & Adelino Manhica, 2013). 

Barn upplever och ser förälderns psykiska ohälsa från ett eget perspektiv. Risken att barnen 

själva drabbas av psykisk ohälsa är stor (Socialstyrelsen, 2013). Det föreligger brister kring 

utbildning och kunskaper för att bemöta barn vars föräldrar har psykisk ohälsa. Således har 

detta lett till att barnen ofta glöms bort och blir ignorerade inom hälso- och sjukvården 

(Korhonen, Vehviläinen-Julkunuen & Pietilä, 2008; Houlihan, Sharek & Higgings, 2013). 

Hälso- och sjukvårdslagen HSL (SFS 1982:763, 2 g §) och Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659, kapitel 6 5 §) uppger att ett barns behov av information, råd och stöd ska beaktas. 

Detta rör det barn som varaktigt bor med en förälder eller annan vuxen som har psykisk 

sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Författarna intresserade sig för detta 

forskningsområde då det föreligger ett stort intresse för barns rättigheter och även varje 

enskild individs rätt till jämlik sjukvård.  

 
  

  

Begreppsdefinition 
 
Vuxna barn:&Barn till föräldrar med psykisk ohälsa som berättar om sin barndom i vuxen 

ålder. 

Psykisk ohälsa: Innefattar sjukdomarna depression, schizofreni och bipolär sjukdom. 

Sjuksköterska: Begreppet innefattar såväl grundutbildade sjuksköterskor som 

specialistutbildade sjuksköterskor med vidareutbildning. 

 

&

&
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BAKGRUND&
 

Barnen&i&skuggan&av&psykisk&ohälsa&
Unicef Sverige (2009) definierar i Barnkonventionen att ett barn är varje människa under 18 

år. Det är svårt att kartlägga exakt hur många barn i Sverige som har föräldrar med psykisk 

ohälsa. Uppgifter från rapporten av Hjern et al. (2013) uppger att 26 000 föräldrar till barn 

mellan 0-17 år varit inskrivna relaterat till psykisk ohälsa. En kartläggning av Socialstyrelsen 

(2013) visar att minst en tredjedel, uppskattningsvis är uppemot hälften av patienterna inom 

psykiatrin föräldrar som har barn samt att majoriteten av barnen även bor tillsammans med 

den sjuke föräldern. Barn som har förälder med psykisk ohälsa blir ofta bortglömda och ses 

som osynliga, då de ofta glöms bort bakom förälderns psykiska ohälsa av både familj samt 

vårdpersonal (Skerfving, 2005). Detta utgör att barnet isolerar sig och blir ensamma 

(Benjaminsson, 2012). Osäkerheten över vardagen och relationer kan innebära att barnet 

väljer bort kamrater och sociala aktiviteter. Barnet kan även få en roll som informell vårdare 

om dessa barn inte får stöd från omgivningen (ibid.). Det ökade ansvaret som barnet tar på sig 

blir en extra stressfaktor som också påverkar barnets utveckling och psykiska välmående 

(Benjaminsson, 2012). Utveckling kan även ske i motsatt riktning, genom ett ohälsosamt 

levnadssätt som är associerat med psykisk ohälsa och som riskerar att utveckla somatisk 

sjukdom (Ambaw, Mayston, Hanlon & Alem, 2015). 

    

Psykisk&ohälsa&och&dess&innebörd&
Ett tillräckligt stort mått av förändring i psykiskt tillstånd som leder till signifikant psykiskt 

lidande eller nedsatt social funktionsförmåga uppfattas som uttryck för psykiatrisk sjukdom 

(Herlofson & Ekselius, 2010). En vuxen person med psykiatrisk diagnos definieras enligt  

DSM-IV-TR. Psykisk ohälsa innebär således exempelvis schizofreni, depression, ångest samt 

bipolär sjukdom (Frances, Pincus & First 2002).  

 

Schizofreni är ett psykiatriskt tillstånd som kännetecknas av förvrängning av tänkande, 

beteende, känslor och uppfattning. I detta tillstånd upplever dessa individer hallucinationer 

där saker ses och hörs trots att dessa inte finns (Rahm et al., 2013). Depression är en vanlig 

psykisk sjukdom som kännetecknas av förlust av intresse eller glädje, sorg, skuldkänslor, 

störd sömn eller aptit, känsla av trötthet, dålig koncentration samt låg självkänsla (Lundberg, 
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Båve & Ekman, 2015). Bipolär sjukdom kännetecknas av ett hastigt varierande stämningsläge 

av skiftande depressiva och maniska sjukdomsepisoder, vilket oftast kan innebära friska 

perioder emellan (Backlund, 2013). 
       

Årligen har 10 till 12 % av Sveriges befolkning kontakt med den psykiatriska sjukvården 

(Dalman, Forsell & Magnusson, 2011). Ett utbrett fenomen i samhället är stigmatisering av 

patienter med psykisk ohälsa (Granello, Pauley & Carmichael, 1999). Stigmatisering leder till 

utanförskap och personligt lidande. Detta kan vara en bidragande orsak till att personer med 

psykisk ohälsa inte uppsöker sjukvård, vilket leder till ett stort hinder för sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2012). Personer som försökt skada sig själva har behandlats respektlöst och 

med en nedlåtande attityd (Thornicroft, Rose & Kassam, 2007). Historiskt sett har individer 

med psykisk ohälsa varit utsatta för kategorisering och fördomar, vilket skapat ett lidande för 

dessa individer (Ottosson, 2005). Vidare beskrivs det att tvångssterilisering av personer med 

psykisk ohälsa var lagligt fram till år 1976 för att förhindra att de fortplantade sig (ibid.). 

Risken att hamna i ett utanförskap är stor för en person som lider av någon form av psykisk 

ohälsa (Andersson, 1994). Ett stort lidande kan vara orsakat av att bli utpekad som den 

psykiskt sjuka, vilket kan innebära ett större lidande än den psykiska ohälsan i sig (ibid.). 

&

Ond&cirkel&av&psykisk&ohälsa 
Ett flertal olika svårigheter kan uppstå för barn till förälder med psykisk ohälsa. Detta kan 

innebära såväl känslomässig avtrubbning och försummelse hos föräldern samt emotionell 

omsorgssvikt (Socialstyrelsen, 2013). Som närstående till en person med psykisk ohälsa kan 

stora påfrestningar och utmaningar tillkomma, särskilt för barn som utgör en särskilt utsatt 

grupp (ibid.). Barnen är mer utsatta på grund av det faktum att de är beroende av föräldrarnas 

omsorg. En bristande kunskap och förståelse för bakomliggande orsaker samt förälderns 

sjukdom förekommer hos barnet (Socialstyrelsen, 2013). I studien av Valiakalayil, Paulson 

och Tibbo (2004) stärks det faktum att information och kunskap är av betydelse för att kunna 

förstå förälderns psykiska ohälsa, förståelsen för orsakssamband, symtom och det 

sjukdomsrelaterade beteendet. Vidare hjälper detta barnen för att minska rädslan och de 

oklara omständigheterna kring sjukdomen. Som barn till förälder med psykisk ohälsa är 

riskerna att drabbas av psykiatrisk sjukdom tredubblad. Dessa barn har även en fyrdubblad 

risk för förtidig död jämfört med andra barn (ibid).  
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Livet kan bli oförutsägbart för barn som lever i en familjerelation med allvarlig psykisk 

ohälsa (BRIS, u.å.). Beteende och humör från förälderns sida kan växla snabbt samt att en 

förälder som blir psykotisk kan vara en skrämmande upplevelse för ett barn. Även beteendet 

hos en förälder med depression kan vara svårt att förstå (ibid). Den psykiska ohälsan kan 

innebära att föräldern inte orkar med praktiska handlingar kring barnet eller inte orkar 

engagera sig känslomässigt (BRIS, u.å.). Detta kan innebära negativa konsekvenser för 

barnen. Om en förälder uppfattas som annorlunda kan det vara svårt för ett barn att ta hem 

vänner på grund av den psykiska ohälsan. Barnen undviker att avslöja hur familjesituationen 

ser ut då det kan vara känslomässigt jobbigt (ibid.). Upplevelsen av förlust av trygghetskänsla 

eller separation i barndomen medför en ökad risk för depression i vuxen ålder (Beatson & 

Taryan, 2003).  

 

Barns&rättigheter&enligt&lag&&
Mänskliga rättigheter och alla människors lika värde delgavs av Förenta Nationerna (FN) år 

1948 (Regeringskansliet, u.å). Barnkonventionen som innehåller bestämmelser om mänskliga 

rättigheter gällande barn, ratificerades år 1990 och utgörs av 54 artiklar som syftar till barns 

rättigheter. I denna konvention tas det fasta på barn som individer med egna rättigheter, inte 

endast ägodelar som tillhör föräldrar eller annan vuxen individ (UNICEF, u.å.). En ny lag som 

har tydlig förankring i Barnkonventionen och barns rättigheter trädde i kraft den första januari 

2015 (Hallström, 2015a). Patientlagen (SFS 2014:821), 3 kapitel 6 § förklarar att information 

ska framföras anpassat efter mottagarens ålder, erfarenhet, mognad samt språkliga bakgrund 

(ibid.).  
 

Det finns ytterligare lagstiftning som förtydligar barns rättigheter. Föräldrabalken (SFS 

1949:381) 6 kapitel 1 § benämns enligt: “Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

HSL (SFS 1982:763, 2 g §) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kapitel 6 5 §) ska även 

ett barns behov av information, råd och stöd beaktas. Detta rör barnet om dennes förälder eller 

någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med har en psykisk sjukdom eller psykisk 

funktionsnedsättning.  
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Idag har 196 länder anslagit förpliktelse till att följa Barnkonventionen (Unicef, u.å.). Genom 

vägledning av följande fyra artiklar ska konventionen med resterande artiklar tolkas ur ett 

särskilt perspektiv (Barnombudsmannen, u.å): 

•$ Barnets bästa ska beaktas i samtliga beslut rörande barnet 

•$ Barn har rätt till liv och utveckling 

•$ Alla barn har lika värde och samma rättigheter 

•$ Barn har rätt till uttalanden och respekt för dess talan 
 

OMVÅRDNAD&
Omvårdnad innefattar såväl det vetenskapliga kunskapsområdet som det patientnära arbetet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Teoretisk kunskap och praktiskt handlade är grunden 

för omvårdnad (Wiklund, 2003). Vikten av människors värdighet, okränkbarhet och den unika 

synen på varje enskild människa är grunden för omvårdnad som utgår från ett 

humanvetenskapligt perspektiv (ibid.). Omvårdnad som är sjuksköterskans vetenskapliga 

kunskapsområde förutsätter en humanistisk människosyn. Det vetenskapliga området 

innehåller kunskap om människan och dennes utveckling, hälsa och välbefinnande i samband 

med födelse och ohälsa, tillfrisknande, lidande och död (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016.).  

 

Familjefokuserad omvårdnad uppges vara en central och betydande del för att kunna 

identifiera barn som är i riskzonen samt stödja barnen och familjen. Det är därmed av stor 

betydelse att hälso- och sjukvårdspersonal ingriper i tidigt skede samt att förebyggande 

åtgärder ges. Det har uppmärksammats att knappt hälften av patienterna inom psykiatrin 

tillfrågas om de har barn (Houlihan et al., 2013). Sjuksköterskor som är en del av hälso- och 

sjukvården har värderat sin kunskapsnivå som låg för omhändertagande samt skydd för barn 

till förälder med psykiska besvär. Det finns en brist på kunskap och utbildning kring 

bemötande för barn, vars förälder har en psykisk ohälsa. Detta har lett till att barn ofta glöms 

bort och blir ignorerade inom hälso- och sjukvården (Korhonen et al., 2008; Houlihan et al., 

2013). För att lösa kunskapsbristen nämner Houlihan et al. (2013) att det krävs utbildning, 

riktlinjer och handlingsplaner för att skapa trygghet och självförtroende. Detta leder således 
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till att det skapas bättre förutsättningar för att kunna identifiera, engagera och stödja barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa (ibid.). 

 

TEORETISK&REFERENSRAM&

Familjefokuserad&omvårdnad 
En familj kan påverkas på flertal sätt då en familjemedlem drabbas av sjukdom. Det finns en 

mängd fördelar med att involvera hela familjen, vilket kan inge en känsla av sammanhang där 

de har chans att ställa frågor och få information (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a; 

Wright & Leahey, 2005). I dagens hälso- och sjukvård spelar familjen en alltmer betydande 

roll (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). Familjefokuserad omvårdnad ska fokuseras på 

både individen och familjen samtidigt. Familjen ses som en helhet, där medlemmarna inom 

familjen och dess interaktioner påverkar varandra. Om sjukvårdspersonal möter hela familjen 

utgör detta större delaktighet för familjen under sjukvårdsvistelsen. När familjens betydelse är 

stor för individen i ohälsa och sjukdom, benämns detta familjefokuserad omvårdnad 

(Hallström, 2015b; Benzein et al., 2012b). 
 

Inom familjefokuserad omvårdnad ska familjen ses efter de känslomässiga band som finns 

mellan de olika individerna. Vilket innebär att en familj utgörs av personer som bildar en 

grupp, som är eller inte är förbundna genom lag eller blod. Familjen ska utifrån detta själv 

bestämma vilka som ingår i familjen (Benzein et al., 2012b).  

Grandelius (2011) beskriver att människor som känner tillit och förtroende för varandra, 

vidare innebär en anknytning. För att ett barn ska bli en trygg individ med god självkänsla 

samt kunna utveckla kärleksfulla relationer krävs en trygg anknytning till minst en person 

(ibid.). Anknytningsperspektivet tar upp att kärlek inte är den viktigaste byggstenen utan en 

relation som präglas av stabilitet. En bidragande faktor som kan försvåra barnens 

anknytningsförmåga är när de lever med en förälder som har en psykisk sjukdom (Ireland & 

Pakenhamn, 2010). Anknytningsperspektivet utgör de tidigare relationer som ett barn haft där 

detta fungerar som en grund för senare relationer i livet och är betydelsefulla för självbilden 

(Broberg, 2006). Alla barn utvecklar en anknytning till sina föräldrar och 

anknytningsperspektivet varierar från barn till barn (ibid.). Föräldrar som varit lyhörda, 

förutsägbara och varma i relation med barnet leder till en trygghetskänsla hos barnen. Barn 
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som växer upp hos föräldrar som reagerar underligt eller skrämmande kan istället utgöra en 

otrygghet hos barnen (Broberg, 2006). Dessa barn får då problem med tillit för föräldrarna 

samt att de även är obenägna att söka tröst hos sina föräldrar. Ett barn med en otrygg 

anknytning uppfattar sig själv med mindre värdighet (ibid.). Broberg (2006) nämner vidare att 

det inte endast är den biologiska vårdnadshavaren som utgör den heltäckande rollen för 

anknytningen. Därmed är det viktigt att inte glömma att barn knyta an till ett antal andra 

individer.  

Familjefokuserad omvårdnad bör användas då en individ i en familj drabbats av sjukdom eller 

ohälsa. Sjukvårdspersonal som möter hela familjen bidrar till att alla familjemedlemmar får 

vara med och bestämma hur vården kommer att bli (Benzein et al., 2012b). Om 

familjefokuserad omvårdnad inte handhas korrekt inom vården leder detta till att familjen inte 

får det stöd som efterfrågas. Detta kan påverka familjen genom att de mister en del av sin 

egen hälsa, både psykiskt, fysiskt och emotionellt (Benzein et al., 2012a; Wright & Leahey, 

2005). Familjefokuserad omvårdnad kan stärka barns och föräldrars relationer samt stödja 

familjens förmåga att klara av det dagliga livet (Foster, Lewis & McCloughen, 2014). Coyne, 

O’Neill, Murphy, Costello & O’Shea (2011) betonar vikten av kommunikation i 

familjefokuserad omvårdnad mellan vårdgivare, barnet samt föräldrarna. Därmed bör varje 

varje enskild aspekt beaktas av barnets vård, där barnet liksom föräldrarna får vara delaktiga 

(Coyne et al., 2011). Genom att lyssna på hela familjen, såväl föräldrarna som barn skapas 

förtroende. Information ska ges på ett stödjande, begripligt, objektivt och aktuellt sätt för att 

den familjefokuserade vården ska hålla god kvalité (ibid). 

PROBLEMFORMULERING&
Uppemot hälften av de patienter som vårdas inom psykiatrin har barn. Majoriteten av barnen 

bor även tillsammans med den sjuke föräldern. Barn till förälder som lider av psykisk ohälsa 

är ofta sårbara, samtidigt som de själva löper en större risk att drabbas av psykiska besvär i 

framtiden. Dessa barn har även en fyrdubblad risk för förtidig död jämfört med andra barn 

Det finns en brist på kunskap och utbildning kring bemötande av barn, vars förälder har en 

psykisk ohälsa. Detta har lett till att barn ofta glöms bort och blir ignorerade inom hälso- och 

sjukvården. 
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SYFTE&
Syftet var att belysa barns upplevelser av att leva med en förälder med psykisk ohälsa. 

&

METOD&

 

Design&
Följande studie är en allmän litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att syftet för en allmän litteraturstudie är att beskriva 

kunskapsläget inom det valda området. För att öka förståelsen för upplevelser, erfarenheter 

och behov är forskning med kvalitativ ansats betydelsefull. Kvalitativ forskningsdesign kan 

även ses mer formbart och således mer kapabelt till förändring i förhållande till den data som 

framkommit under arbetsprocessen (Polit & Beck, 2016). 

 

Urval 
Inklusionskriterier som styrde författarnas urval av artiklar till resultatet utgjordes av att 

samtliga artiklar fokuserade på barns upplevelser av att leva med minst en förälder med 

psykisk ohälsa, där samtliga artiklar var av kvalitativ ansats. Artiklarna som valdes var 

publicerade mellan år 2000-2016, med full text, skrivna på engelska samt peer reviewed, 

vilket innebär att alla artiklar är granskade av expertis innan publicering (Forsberg & 

Wengström, 2016). Studier där föräldern hade schizofreni, bipolär sjukdom samt depression 

inkluderades, eftersom att dessa diagnoser härleder till definitionen av psykisk ohälsa (First et 

al., 2002). 
 

Artiklar som omfattade vuxna individer som varit barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

valdes att inkluderas till denna studie, vilket författarna anser ger ett helhetsperspektiv för att 

delge upplevelser från hela barndomen. Barn med annan vårdnadshavare än biologiska 

föräldern har även inkluderats, då en familj självständigt bestämmer vilka som ska ingå inom 

familjebandet (Benzein et al., 2012b). De artiklar som författarna valde att exkludera beskrev 

missbruk av alkohol eller narkotika som ledde till psykisk ohälsa eller föräldrarnas egna 

upplevelser av att leva med psykisk ohälsa. Artiklar som visade låg vetenskaplig kvalitet efter 
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kvalitetsgranskning exkluderades. Ytterligare ett kriterium för att inkludera artiklar var att de 

utförts i länder med liknande sjukvårdsstandard. Studierna som valdes hade ett ursprung i 

Amerika, Australien och Europa  
 
För att granska de vetenskapliga artiklarnas kvalitet skapades en granskningsmall utifrån 

Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandströms (2016) metod. Därefter granskades varje artikel 

av författarna efter genomläsning (se bilaga 1). Det är av betydelse att 

kvalitetsgranskningsmallen är anpassad och utformad efter de artiklar som författarna sökt 

(Willman et al., 2016). Författarna utformade granskningsfrågorna för att anpassa dessa till 

den kvalitativa ansatsen samt att artiklarna visar på innehåll som leder till studiens syfte. Vid 

framtagning av granskningsfrågorna har ett etiskt ställningstagande noggrant övervägts och 

formats efter barn som individer tillsammans med deras familjer. Granskningsfrågorna i 

mallen poängsattes för att avgöra kvalité. Svaret JA gav ett poäng och svaret NEJ gav noll 

poäng. Därefter räknades kvalitetsgranskningsmallens samtliga svar ihop, vilket gav varje 

enskild artikel en poängsumma. Med den slutgiltiga poängsumman omvandlades artiklarnas 

summa till en procentsats. Detta resulterade i att varje enskild artikels kvalitet kunde graderas. 

Detta menar Willman et al. (2016) ger utökad möjlighet att jämföra kvalitetsgraderingarna. 

Tillsammans beslöt författarna att klassificera hög kvalité mellan 85-100 %, medelhög kvalité 

som 76-84 % och låg kvalité under 75 %. För att författarna skulle minimera risken för över- 

eller undervärdering av samtliga artiklar, granskades artiklarna enskilt och författarna 

samlades sedan till återkoppling för avstämning av resultatet samt eventuella frågor.  

 

Datainsamlingsmetod&
Friberg (2015) menar att första delen av studieprocessen utmärks av kreativitet och öppenhet. 

Därmed ska författarna under denna del skapa sig en översiktsbild av området och artiklarnas 

karaktär. Databaserna CINAHL och EBSCO Discovery Service användes för artikelsökning 

och datainsamling för att skapa sig en översiktsbild. CINAHL användes då denna databas 

inriktar sig på omvårdnadsvetenskapliga referenser. Litteraturen utgörs främst av 

vetenskapliga artiklar som berör omvårdnad (ibid). Databasen EBSCO Discovery Service är 

en samling av databaser som Röda Korsets Högskola har fri tillgång till och innehåller 

tidskrifter samt publikationer gällande medicin samt omvårdnad (Polit och Beck, 2016).  
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MeSH-termer, Medical Subject Headings, användes i litteratursökningen. För att inhämta 

information med olika begrepp med samma koncept används MeSH-termer. Författarna har 

valt följande MeSH-termer, “mental disorders”, “family”, “schizophrenia” och “depression” 

(Polit & Beck, 2016). För att optimera sökningens träffar användes den booleska operatorn 

AND mellan sökorden, vilket Östlundh (2012) menar är en lämplig metod då fler sökord 

kombineras. Genom att använda trunkering i sökningar nås fler böjningsformer av ett ord. 

Innebörden av trunkering består av att endast skriva in ordstammen av ordet och avsluta med 

trunkeringstecken*. Detta innebär att sökningen utvidgas till de ord som börjar med den 

utvalda ordstammen som författarna är intresserade av. Exempel på detta är ordet child som 

gav sökningen flera grammatiska former av samma ord, exempelvis “children”, “child”, 

“childhood” och “children’s” (Östlundh, 2012). Den specifika sökningen som utfördes med 

MeSH-termer kan ses i tabell 1. 
 

Genom granskning av andra artiklars referenslistor hittades relevanta artiklar för 

forskningsområdet. Östlundh (2012) beskriver att manuell sökning utförs genom att 

författarna på egen hand söker igenom artiklar eller annat lämpligt material för att lokalisera 

relevant information. 

 

Tabell 1: Sökmatris. Sammanställning av litteratursökning. 

Databas Sökord Begränsningar Antal&
träffar 

Antal&
lästa 
abstract 

Antal&
lästa 
artiklar 

Inkluderade 

CINAHL mental$disorders$
AND$child*$AND$
parents$AND$
experiences$AND$
qualitative 

Full$text,$peer$reviewed,$
English,$2000!2016 

32 10 5 Mordoch$et$al.,$
Knutsson!Medin$
et$al.,$&$Foster.$$ 

EBSCO$
Discovery$
Service 

major$depression$
AND$family*$AND$
affecting$child$AND$
parents$AND$
qualitative$ 

Full$text,$peer$reviewed,$
English,$2000!2016 

283 25 3 Ahlström.$et$al.,$&$
Hedman$
Ahlström$et$al.$ 

CINAHL mental$illness$AND$
qualitative$AND$
child$of$parents$ 

Full$text,$peer$reviewed,$
English,$2000!2016 

12 5 1 O’Brien$et$al.$ 
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EBSCO$
Discovery$
Service 

schizophrenia$AND$
life$experiences$
AND$lifestyle$AND$
adolescence$AND$
socioeconomic$
factors 

Full$text,$peer$reviewed,$
English, 
2000!2016 

241 15 4 Somers$et$al. 

EBSCO$
Discovery$
Service 

schizophrenia$AND$
parental$mental$
ilness$AND$children$
AND$life$experience$
AND$qualitative 

Full$text,$peer$reviewed,$
English,$2000!2016 

263 7 3 Östman$et$al. 

CINAHL mental$illness$AND$
family$AND$
qualitative$AND$
young$adult 

Full$text,$peer$reviewed,$
english,$2000!2016 

9 2 1 Ali$et$al.$ 

 Manuell$sökning$
SöderScholar 

#1$Hittad$via$artikeln: 
Experiences$in$a$group$of$
grown!up$children$of$
mentally$parents 

1 1 1 Pölkki$et$al. 

 Manuell$sökning$
EBSCO$Discovery$
Service 

#1$Hittad$via$artikeln:$
Children’s$Perceptions$of$
Living$with$a$Parent$with$a$
Mental$Illness:$Finding$the$
rhythm$and$maintaining$the$
frame 

1 1 1 Handley$et$al. 

Dataanalys&
Enligt Danielson (2012a) utgör användning av kvalitativ innehållsanalys en lämplig metod för 

att analysera och beskriva diverse kvalitativa metoder, där exempelvis intervjuer ingår för att 

studera personliga erfarenheter. Då flertalet av utvalda artiklar hade intervjustudier eller 

narrativa frågor fann författarna intresse för kvalitativ innehållsanalys som analysmetod för 

denna studie.  

 

I det första steget lästes artiklarna under ett flertal tillfällen för att säkerställa att innehållet i 

artiklarna svarade på författarnas syfte. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll mellan 

författarna för att få en bättre förståelse. 11 stycken kvalitetsgranskade och utvalda artiklar 

inkluderades för analys. Steg två innebar att artiklarnas resultat lästes flertalet gånger av 

författarna och med hänsyn till studiens syfte valdes väsentliga stycken från artiklarnas 

resultat. I steg tre utformade författarna en artikelmatris för att skapa en mer övergripande bild 

över de inkluderade artiklarna. Artiklarna dokumenterades med hänsyn till studiens syfte, 
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metod, analys och resultat i form av en översiktstabell (se bilaga 2), detta menar Rosén (2012) 

skapar en tydlig förståelse för likheter och skillnader. Friberg (2015) uppger att resultat med 

inriktning på ord och teman redovisas i kvalitativa studier. Slutligen i det fjärde steget 

markerade författarna det som ansågs svara på studiens syfte i form av en sammanfattning av 

varje utvald studies resultat. Sortering efter innehåll och färgkodning utfördes i de markerade 

textstyckena. Detta gav författarna en god överblick och förenklade jämförandet av resultaten. 

Diskussionen tillsammans och kategorisering ledde till fyra huvudteman och fem subteman 

skapades. Teman presenteras i resultatet och i en översiktstabell (se tabell 2). 
 

Etiska&aspekter&
Lagen om etikprövning av forskning (SFS 2003:460), 1 §, avser bestämmelser om samtycke 

om forskning där inriktning föreligger mot människor samt den enskilda människan och 

respekten för att människovärdet värnas då forskning utförs.  
 

För denna studies resultat har endast artiklar som har tillstånd från etisk kommitté eller som 

uppvisar noggranna etiska överväganden inkluderats, vilket Wallgren & Henricson (2012) 

menar är väsentligt för att öka det vetenskapliga värdet. Vid användning av intervjustudier 

uppger Danielson (2012a) att etiska resonemang är betydande. Deltagarna ska först ha gett sitt 

samtycke till studien och vara anonymiserade i presentationen. Datainformationen skall 

avkodas samt att deltagarna ska kunna dra sig ur studien precis när önskemål om detta 

föreligger. Grundvärden i vetenskapliga arbeten är ärlighet och hederlighet. Detta betyder att 

författarna till denna studie inte plagierat, manipulerat, förvrängt eller vilsefört innehåll och 

därmed under hela studien haft detta som ledord samt i tankarna vid författandet (ibid.).  
 

Författarna har till största möjliga mån varit objektiva genom hela arbetet, för att inte styra 

studiens resultat. Detta även för att utesluta personliga värderingar. Lexikon från engelska till 

svenska användes även för att utesluta eventuella översättningsfel eller feltolkningar 

(Kjellström, 2012).  
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&

RESULTAT&
De upplevelser som framkommit i följande litteraturstudie och som framställs av författarna 

beskrivs i fyra huvudteman och fem subteman från 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. De valda artiklarna och studiens huvudteman samt subteman som identifierats under 

analysen introduceras nedan (se tabell 2).  

Tabell 2: Temamatris med sammanställning av huvudteman samt subteman.  

 

 

&

I&skuggan&av&psykisk&ohälsa&
 

Anknytningssvårigheter  
Barn som växt upp med förälder med psykisk ohälsa nämner en gemensam svårighet för 

anknytningsförmågan till både föräldrar, vänner och även för nya bekantskaper. Uppväxten 

har påverkat barnen på så sätt att de känner förlust av tillit och förtroende för både närstående 
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och även allmän kontakt (Foster, 2010; Mordoch & Hall, 2008). Orsaken till den 

känslomässiga problematiska anknytningsförmågan kunde bero på att de bott hos fosterfamilj, 

på barnhem eller också att den psykiska ohälsan påverkat förälderns förmåga att handha sin 

föräldraroll mot barnen. Anknytningsförmågan till familjen och till nya relationer påverkade 

barnen även i vuxen ålder, både för nya förhållanden samt den känslomässiga relationen då de 

fick egna barn (ibid.). Vidare nämner Foster (2010) att förälderns psykiska ohälsa har 

påverkat barnens självförtroende och självkänsla, vilket inverkar på barnens 

anknytningsförmåga till sig själva. En känsla av hopplöshet och att inte kunna identifiera sig 

själva upplevdes.  
 

Ett barn beskriver hur anknytningsförmågan brustit till sin egen mor: 
I really don’t know what a relationship is really between a mother and a daughter, as a normal one, 
because it’s always been the reverse...the disadvantages [of having a parent with serious mental illness] 
...the biggest one would be my relationship with my mother, that I lost that, that is was never, it was 
always in the reverse, so I haven’t got the closeness. (Foster, 2010, s. 3146).  

 
 
 
Utanförskap och stigmatisering  
En större andel av barnen upplevde att människor utanför familjen bemötte dem med en 

kränkande attityd och betraktelsesätt. Barnen uppfattade sin familj med stigmatisering av 

andra individer då föräldern med psykisk ohälsa betedde sig annorlunda (Pölkki, Ervast & 

Hupponen, 2005; Somers, 2007; Östman, 2008). Psykisk ohälsa var något som skulle döljas 

inom familjen för att undvika känsla av skam och förlägenhet. En problematik som innebar 

förlust av tillit för närstående, såväl grannar eller vänner (ibid.). Att kunna berätta sina dagliga 

erfarenheter för vänner var svårt och slutade med att barnen som berättade blev besvikna. De 

förblev därmed ofta diskreta över vad som skedde i hemmet eftersom att de visste att 

vännerna skulle döma och berätta för andra utomstående (Mordoch & Hall, 2008). 

 

Östman (2008) beskriver den upprördhet barnen upplevde över det betraktelsesätt som visades 

av omgivningen mot föräldern. Stigmatisering visades öppet mot deras föräldrar med säregna 

beteenden i relation till den psykiska ohälsan. En känsla av att människor var rädda för 

individer med psykisk ohälsa upplevdes. Följderna av att leva med en förälder med psykisk 

ohälsa utgjorde även hinder hos barnen som de sällan fick stöd och hjälp för att bearbeta, 

vilket skapade en känsla av övergivenhet (Mordoch et al., 2008). Vidare nämner Hedman 
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Ahlström, Skärsäter & Danielson (2009) att barnen valde att avstå från sina egna aktiviteter då 

de upplevde förälderns psykiska ohälsa som försämrat.  
 
 

Den vardagliga berg- och dalbanan 
En svårighet var att förstå den instabila miljön som förälderns psykiska ohälsa orsakade. Att 

hantera upp- och nedgångar ledde till en förvirring och irritation. Tillvaron och vardagen 

upplevdes som ostabil, då föräldern kunde förändras till en helt annan person från den ena 

dagen till den andra dagen (Foster, 2010; Hedman Ahlström et al., 2009; Pölkki et al., 2004; 

Östman, 2008). Utifrån hur de olika dagarna såg ut så visste inte barnen riktigt vad som var 

fel med föräldern eftersom att de flesta inte hade vetskap om förälderns psykiska ohälsa, 

vilket ledde till en oro och ovisshet som betonas av ett barn i Foster (2010) studie: “you’d 

think ‘this roller coaster was never going to stop’, you know?” (s. 3145).  
 

Den sjuka föräldern hade en mängd olika ansiktsuttryck som varierade. Ibland visade 

ansiktsuttrycken kärlek och stöd och under andra tillfällen framkom ilska (Foster, 2010). 

Genom föräldrarnas ansiktsuttryck fick barnen indikatorer på hur dagen skulle te sig. De olika 

ansiktsuttrycken hos föräldern, genom att antingen vara grinig, butter, livlig eller glad 

påverkade såväl barnens som föräldrarnas kommande dag (Hedman Ahlström et al., 2009).  

 
Ett&stort&ansvar&för&ett&litet&barn&

 

Förlust av barndomen 
Förälderns psykiska ohälsa utgjorde att barnen var tvungna att handha ett stort ansvar inom 

familjen och hushållet. De fick på sätt hjälpa både den sjuka såväl den friska föräldern genom 

att ge stöd både praktiskt och emotionellt (Foster, 2010; Hedman Ahlström, 2009; Hedman 

Ahlström, 2011; Knutsson-Medin, 2007; Mordoch et al., 2008). Knutsson-Medin et al. (2007) 

nämner att viljan att utföra olika uppgifter samtidigt fanns för att rädda situationen. Trots att 

de älskade den sjuka föräldern upplevdes ett stort lidande i att ta ett ansvar när ingen annan 

gjorde det (Östman, 2008). Vidare fick de även ta ett stort ansvar över sina äldre och även 

yngre syskon. Detta ansvar omslöt såväl både matlagning, inhandling, känslomässigt stöd 

samt uppfostran för syskonen (Foster, 2010; Hedman Ahlström et al, 2009; Pölkki et al., 

2005; Knutsson- Medin et al, 2007).  
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Genom att påminna föräldern om medicinering samt tala om för föräldern att denne behöver 

träffa en läkare, fick barnen en vårdande relation till föräldern. Foster (2010) beskriver att 

ansvarstagandet omfattade barnen även i vuxen ålder, vilket uppfattades krävande både 

tidsmässigt och även psykiskt. De vuxna barnen nämner att de upplevde frustration och 

förbittring över dessa förväntningar och skyldigheter att uppfylla förväntningar. Detta gav 

således även skuldkänslor om de inte hade möjlighet till att bistå under dessa tillfällen (ibid.). 
 
 
Det bortglömda barnet  
Barnen upplevde ensamhet när ingen kommunicerade med dem. Detta berodde oftast på att de 

lämnades med sina egna tankar och funderingar (Foster, 2010; Hedman Ahlström, Skärsäter 

& Danielson, 2011; Östman, 2008). En annan anledning berodde även på att föräldern fick all 

uppmärksamhet vilket ledde till att det inte gavs något tid till att uppmärksamma barnet 

(Östman, 2008). Den deprimerade föräldern deltog inte i barnets vardagliga aktiviteter och 

undvek det sociala livet, vilket ledde till att barnet stannade hemma i förhoppning om att 

förbättra förälderns psykiska välmående för dagen. Andra höll sig borta från hemmet eftersom 

att de upplevde att föräldern hade en negativ attityd (Hedman Ahlström et al., 2009). Somliga 

händelser ledde till att de blev sårade och fick en minskad känsla av trygghet. Även om de tog 

hänsyn till att föräldern var sjuk blev de trots allt besvikna (Mordoch et al., 2008).  
 

Ett barn skildrar sin upplevelse och känsla över att bli bortglömd under en viktig högtid:  
 

“My birthday, she (mother) didn’t even want to celebrate it. She just wanted to bring me to the doctor. 
I really didn’t like that. Another year she started an argument with my dad at the restaurant. I treat it 
like a normal day. The only thing that’s special about it is I get presents. She doesn’t really change 
anything on that day’’. (Mordoch, 2008, s. 1137) 

 
För att isolera sig från verkligheten och förälderns psykiska ohälsa spenderades tid ensamt i 

rummet. I deras rum fanns möjlighet att beakta gamla minnen, läsa eller också känna närhet 

och trygghet hos deras husdjur. De fann distraktion från vardagen i att spela spel, vilket ingav 

glädje för att motverka oron. Bakom tid och rum där verkligheten förslöts bakom barnet, 

kunde föräldern efter ett längre tidsperspektiv och upprepade tillfällen känna oro över vart 

barnet befann sig (Mordoch et al., 2008).  
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&

Den&känslostyrda&vardagen&&
Känsla av ilska, rädsla och sorg var ett gemensamt tema (Hedman Ahlström et., 2009; 

Hedman Ahlström et al., 2011; Knutsson-Medin et al., 2007; Mordoch et al., 2008; Somers, 

2007; Östman, 2008). Rädsla över förälderns sjukdom kunde vara en skrämmande upplevelse 

och även de konsekvenser sjukdomarna kunde leda till. Konsekvenserna kunde innebära 

självmordsrisk, bearbetning av sjukdomen eller att föräldern inte skulle få den sjukvård de var 

i behov av (ibid.). Ett barn beskriver att oron över föräldern slutligen skapade en ångest, där 

denne inte vågade gå från skolan eftersom att en känsla över att inte veta vad som skulle ske 

vid hemgång uppstod (Knutsson-Medin, 2007). 

 

En upplevelse som upplevdes svår att förstå var det faktum att föräldern förändras från ett 

normaltillstånd till obskyr sjukdom, förändringen ledde därmed till en rädsla. Till skillnad 

från andra jämnåriga upplevde barnen till förälder med psykisk ohälsa att de saknade något 

(Somers, 2007). Dessa känslor uppstod inte enbart då föräldern vårdades på sjukhus utan även 

tillika då föräldern var känslomässigt frånvarande i hemmiljön (ibid.). Vidare berättar de att 

våld och övergrepp förekom både mot de själva såväl som den friska föräldern (Mordoch et 

al., 2008). Det var svårt att finna balansgången för dessa barn när de olika känslorna stormade 

in. Känslorna bestod av glädje, kärlek, stolthet, sorg, oro, frustration, vrede, skuld, rädsla, 

förtvivlan, ångest, sorg och hopp (Mordoch, 2008). Det var svårt att hantera sina egna känslor 

och även förälderns, vilket blev ett dilemma för barnen. När de negativa känslorna kom fram, 

försökte barnen hålla sig borta från hemmet (ibid.). Positiva känslor uppkom när barnen 

hittade balansgången hos föräldern vilket fick de att känna sig starka, motiverade och behålla 

den positiva inställningen (Mordoch, 2008). Ändock tvingades de utstå de olika känslorna av 

kärlek, rädsla och förvirring (ibid.). De blandade känslorna belyses av Mordoch (2008): “I’ve 

had so many mixed emotions. I was so mad sometimes. The difference is that I’m not mad at 

her. I’m just frustrated. I wake up in the morning, no one is here. I come home no one is here” 

(s. 1140). 
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&

Bristande&kommunikation 
Flertalet av barnen upplevde en bristande kommunikation angående förälderns psykiska 

ohälsa, såväl från vårdpersonal som familj. De berättade att om någon hade kommunicerat 

med dem hade det varit lättare att hantera situationen (Handley, Farrell, Josephs, Hanke & 

Hazelton, 2001; Knutsson-Medin, 2011; O’Brien, Anand, Brady & Gillies, 2011; Östman, 

2008). De som fick möjligheten att kommunicera med vänner eller vårdpersonal uttryckte 

uppskattning för detta. Barn som aldrig fick delge sina känslor med andra upplevde sin 

medverkan i studien som en lättnad. Möjligheten att få dela sina tankar i intervjun för studien 

utgjorde en möjlighet för att få uttrycka sin situation för andra individer. Behovet av att 

kommunicera med människor som de litade på, exempelvis släktingar, vänner, eller den friska 

föräldern, sågs som betydelsefullt (Östman, 2008). När barnen lämnades ensamma i sina egna 

tankar och känslor och när ingen förklarade för dem vad som hände, upplevdes det jobbigt 

och svårt. I mötet med professionell vårdpersonal upplevdes både tidsbrist samt bristande 

engagemang. Tryggheten blev därmed frånvarande och tilliten sågs som låg när 

kommunikationen uteblev (Knutsson-Medin et al., 2007; O’Brien et al., 2011; Östman, 2008). 

Detta medförde även att vetskapen om förälderns psykiska ohälsa samt diagnos var något som 

barnen blev medvetna om först i vuxen ålder (ibid.). O’Brien (2011) återger ett barns 

upplevelse om att bli åsidosatt av vårdpersonal: “You shouldn’t be left in the dark because 

you’re a kid and maybe they don’t give us credit...you can handle it. It is so much more scary 

not knowing” (s. 141), vilket styrker det faktum att barn är i behov av stöd och kunskap från 

vårdpersonal. En känsla av att barnet själv orsakat förälderns sjukdom framkom tydligt, då 

information samt stöd uteblev (Handley et al., 2001; Östman, 2008). De uttrycker erfarenheter 

av att föräldern själv hävdar att den psykiska ohälsan uppkom då barnet föddes, vilket gjorde 

att de associerade förälderns psykiska ohälsa med sin födelse och existens (Östman, 2008). 

Somliga hade även hört från den friska föräldern att barnets beteende orsakade den psykiska 

ohälsan hos sin förälder. Detta utgjorde beskyllning för de själva och att inte kunna lindra 

förälderns psykiska ohälsa (ibid.). 

&
&
&
&
&
&
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DISKUSSION&

Metoddiskussion&
Den del av examinationsarbetet där studiens kvalité granskas, där styrkor och svagheter lyfts 

upp och där tidsaspekten samt förförståelsen diskuteras, utgör metoddiskussionen 

(Henricsson, 2012a). För att säkerställa kvalitet hos en studie som har en kvalitativ design 

som grund, ska det finnas en pålitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet i 

studien (Wallengren & Henricson, 2012). Med hjälp av den kvalitativa litteraturöversikten 

som blev författarnas metodval har arbetets syfte kunnat besvaras. Författarna valde att belysa 

barns upplevelser av att leva med en förälder med psykisk ohälsa. Därmed föll det sig 

naturligt att endast kvalitativa artiklar användes. Detta anser Henricsson (2012a) som en 

styrka, att endast använda sig av en metod igenom hela arbetet. Vidare nämner Kjellström 

(2012) att vid tillämpning av kvalitativa intervjuer kommer forskaren närmare individen 

jämfört med kvantitativa enkäter. Författarna valde att lägga in citat i studien för att öka 

trovärdigheten, vilket bekräftas av Danielson (2012b). 
 
Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys vilket inspirerade författarna. Danielson 

(2012b) menar att det kan uppstå svårigheter när användning av denna metod väljs ut. Vidare 

nämns att det finns en risk att resultatet blir missvisande eftersom att det kan bli svårt att få 

svar på syftet (ibid.). Därmed har författarna under hela studien haft denna risk i åtanke. Data 

analyserades av författarna i ett så objektivt perspektiv som möjligt, trots i likhet med vad 

Henricson och Billhult (2013) redogör är det ofrånkomligt att som författare stå helt utan 

förförståelse. Genom att författarna hade en begränsad förförståelse till valt ämne, stärker 

detta studiens trovärdighet. Genom diskussion och granskning av samtliga artiklar kunde 

jämförelse erhållas som Henricsson (2012a) menar stärker reliabiliteten. Därefter skapade 

författarna en temamatris, där samtliga teman och subteman redovisas i tabell 2, vilket ökar 

läsbarheten och redovisar samhörigheten i studiens resultat enligt Friberg (2015). Författarna 

till denna studie menar att användning av matris kan ses som en styrka, då det ger ett mer 

omfattande perspektiv av sökningar, teman och resultat.  
 

Vetenskapligt material skrivs till största omfattning på engelska och en mycket begränsad 

andel på svenska (Östlundh, 2012). Att avgränsa till svenska språket ger därmed inte ett 

optimalt sökresultat, vilket utgjorde att sökningarna endast begränsades inom det engelska 

språket och således översattes materialet från engelska till svenska. Misstolkningar i språket 
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kan innebära en svaghet som vidare kan leda till missvisande data eller också att viktig 

information försummas (Wallengren & Henricson, 2012), vilket kan härledas till en risk då 

författarna inte har engelska som modersmål (Östlundh, 2012). Författarna emellan har därför 

diskuterat det vetenskapliga materialet för att säkerställa att båda tolkat artiklarna på samma 

sätt, vilket Gunnarsson och Billhult (2012) tyder på att detta stärker innehållsvaliditeten då 

resonemang sker mellan personer. 
 

Sökningen av relevant data upplevdes som en svårighet av författarna samt att finna relevanta 

sökord. Författarna ansåg därmed att vissa sökord var mer användbara än andra. Sökningen 

blev därmed bred till en början som sedan begränsades för att finna ett tydligt syfte 

(Henricson, 2012b). Författarna upplevde att det var relevant att använda en boolesk term, 

AND, som gav ett mer omfattande sökningsresultat. Då booleska operatorn OR gav ett för 

brett sökningsresultat valde författarna att utesluta denna operator. Vidare uteslöts även 

operatorn NOT för att minska risken att utesluta och dölja relevanta artiklar. Författarna 

upplevde att användning av booleska operatorerna NOT eller OR kunde exkludera artiklar 

som diskuterar författarnas valda forskningsområde. 

 

De inkluderade artiklarnas tidsspann sträckte sig mellan år 2000-2016. Östlundh (2012) 

menar att forskning är en färskvara och att det kan vara till en fördel att avgränsa tiden. 

Genom att använda en avgränsning mellan år 2000-2016 gavs den senaste publicerade 

forskningen. Författarna anser att tillförlitligheten nödvändigtvis inte behöver påverkas av 

fördelningen av årtal och tidsspann, snarare att detta kan stärka realiteten att ämnet och 

forskningsområdet är i behov av ytterligare forskning. Samtliga artiklar hade även ett 

gemensamt språk, vilket var engelska. Detta språk inkluderades i valet av artiklarna eftersom 

att språket förekommer i en större utsträckning vid publicering av vetenskapligt material 

(Gunnarsson & Billhult, 2012).  
 

 

Wallengren och Henricson (2012) nämner att en studies trovärdighet ökar om granskning 

skett av externa ögon. Till en början granskades samtlig data enskilt för att sedan analysera 

detta i andra författarpar och av handledare. Detta för att stärka studiens pålitlighet 

(Wallengren & Henricson, 2012). De valda artiklarna var genomförda i Europa, Amerika och 

Australien. Dessa länder är industriella länder med en sjukvårdsstandard som är likvärdig och 
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ger därmed en överförbarhet till andra industriländer. Resultatet kan dock innebära en 

begränsning för utvecklingsländer som inte har samma sjukvårdsstandard (ibid.). Resultatet 

kan ifrågasättas då författarna belyst Barnkonventionen (UNICEF, u.å.) och använt en viss del 

av forskning från Amerika som inte har ratificerat konventionen i landet.  
 

Författarna har utfört triangulering i artiklarna där upplevelserna och berättelserna ses från 

flera olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2016). Detta menar Henricson (2012b) styrker 

trovärdigheten. Med andra ord har forskarna till artiklarna intervjuat barn i skilda åldrar som 

alla växt upp med en förälder som haft en psykisk ohälsa. Detta inkluderar barn mellan fem 

till 18 år samt vuxna barn som delgav upplevelser från barndomen som levt med en förälder 

med psykisk ohälsa.  
 

Resultatdiskussion&
Studiens syfte var att belysa barns upplevelser av att leva med en förälder med psykisk ohälsa. 

Från resultatet framkom fyra teman och fem subteman. Detta i vilket resultatdiskussionen 

kommer diskuteras utifrån de fyra huvudteman som framkommit under studiens process. 

Dessa huvudteman diskuteras nedan gentemot vald teoretisk referensram samt tidigare 

forskning.  
 
I skuggan av psykisk ohälsa 
I studiens resultat framkommer det att den bristande anknytningen under barndomen har 

påverkat barn genom en svårighet att våga lita på andra människor och skapa ett socialt 

nätverk med andra individer. Detta fenomen styrks av Brady (2009), som visar att barn tar 

avstånd för att skydda sig själva. Vidare visar studiens resultat att barnens 

anknytningsförmåga till såväl familjen som nya relationer påverkade dem även i vuxen ålder. 

Dessa individer upplevde i vuxen ålder att den känslomässiga relationen påverkades till sina 

egna barn. Det framkommer även i studiens resultat att barnets självkänsla och självförtroende 

påverkats på grund av uppväxtförhållandena, vilket haft en inverkan på barnets 

anknytningsförmåga till sig själv. En känsla av hopplöshet och en bristande förmåga för att 

kunna identifiera sig själv upplevdes.  

 

I studiens resultat framkom att barnen kände sig diskriminerade på grund av förälderns 

psykiska ohälsa och att barnen upplevde en stor stigmatisering, vilket gjorde att de valde att 

inte berätta något om förälderns sjukdom för utomstående. Att fördomar och diskriminering 
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av personer med psykisk ohälsa fortfarande förekommer bekräftas i Angermeyer och Dietrich 

studie från 2006. Diskrimineringen beror enligt Wahl (1999) och Emrich, Thompson & 

Moore (2003) på att omgivningen uppfattar individer med psykisk ohälsa som aggressiva, 

farliga och oförutsägbara och därmed mindre önskade i samhället. 

& $ $$ $ $
Ett stort ansvar för ett litet barn 
Det faktum att barn fick ta ett stort ansvar samt en föräldraroll visas i studiens resultat. Detta 

ansvar innefattade såväl det praktiska som emotionella stödet för både den sjuka som friska 

föräldern. Barnen i studiens resultat beskriver att det fanns en vilja kring att utföra de olika 

uppgifterna för att rädda hemsituationen. Vidare beskrivs att barnen uttryckte att den kärlek 

de hade för sin sjuka förälder trots detta utgav ett stort lidande, då de tvingades ta ansvar när 

ingen annan gjorde det. Studiens resultat beskriver det ansvar barnen fick ta för sina syskon. 

De fick även en vårdande relation till föräldern genom att de fick påminna den sjuka föräldern 

om medicinering samt påtala vikten av läkarbesöken. Vidare nämner barnen att de fick 

fortsätta ta ansvar i vuxen ålder. De vuxna barnen uppfattade detta som krävande både 

psykiskt och tidsmässigt. Barn som tar ett stort ansvar på grund av förälderns psykiska ohälsa 

under lång tid riskerar att påverkas negativt. Detta har negativt inflytande på barnens 

utveckling såväl som upplevelserna från barndomen (Aldridge, 2006). Ireland och Pakenham 

(2010) nämner att barn till sjuka föräldrar får inta ett familjärt omvårdnadsansvar som innebär 

att utföra uppgifter i samband med vård i hemmet. På så sätt blir barnen psykiskt påverkade 

av förälderns sjukdom (ibid.).  

 
Den känslostyrda vardagen 
I studiens resultat var rädsla ett gemensamt uttryck över hur vardagen skulle se ut. Detta 

framkom tydligt av ovissheten över den psykiska ohälsans konsekvenser som påverkade 

barnet. I resultatet framkommer blandade känslor såväl ilska, rädsla som sorg. Vidare beskrivs 

att oron över föräldern slutligen skapade en ångest och att barnet inte vågade gå från skolan 

på grund av den känsla som uppstod för vad som skulle ske när barnet kom hem. Barnet 

upplevde att en svårighet var att finna en balans mellan dennes egna känslor och förälderns, 

vilket blev ett dilemma. Då barnet fann balansen upplevdes positiva känslor, vilket medförde  

känslor av styrka, motivation och en bibehållen positiv inställning. 

Den rädsla som fanns kontinuerligt i barnets liv utgjorde att de ständigt försökte upprätthålla 

en vardaglig kontroll. Det gjorde att barnet alltid var på sin vakt, vilket påverkade denne livet 
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ut (Benjaminsson, 2012). Anknytningstörningar av olika slag påverkar personligheten på 

många sätt och kan ge såväl lätta som svårare personlighetsstörningar (ibid.). Det är av 

betydelse att genom familjefokuserad omvårdnad lyssna och bekräfta barnet i den situation de 

befinner sig i för att de ska kunna ta sig igenom svårigheter, då känslomässigt stöd har 

betydelse för beteenden och känslor hos barn (Benjaminsson, 2012). 

 

Bristande kommunikation 
Den bristande kommunikationen utrycktes av samtliga barn i studiens resultat. Dessa 

individer nämner att det hade varit lättare att hantera situationen om någon hade 

kommunicerat med dem. De barn som fick möjlighet att kommunicera med vänner eller 

vårdpersonal uttryckte en stor uppskattning för detta och kände därmed en lättnad. Behovet av 

att kommunicera med människor de litade på exempelvis släktingar eller vänner sågs som 

betydelsefullt. 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framkommer det tydligt att hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar innefattar den skyldighet till vilket barn har rätt till den 

information, råd och stöd de är i behov av. Vidare beskrivs det i studiens resultat att de barn 

som lämnades ensamma i sina tankar och känslor utan förklaringar för vad som skedde, 

upplevde detta som svårt och jobbigt. Barnen uttryckte även att de i mötet med professionell 

vårdpersonal upplevde både tidsbrist samt bristande engagemang. Detta härledde till att 

tryggheten sågs som frånvarande och tilliten som låg då kommunikationen uteblev. 

I studiens resultat utrycker barnen erfarenheter där föräldern själv hävdar att den psykiska 

ohälsan uppkom då barnet föddes. Detta har gjort att barnen associerar förälderns psykiska 

ohälsa med sin egen födelse och existens. 

Det finns en risk att vårdpersonal inte alltid räcker till när långtidssjuka patienter vårdas. 

Sjukvården kan därmed inte alltid erbjuda kontinuitet och sammanhang vilket kan behövas för 

dessa patienter. Som barn till förälder med psykisk ohälsa faller det sig därmed naturligt att 

barnet tar en del av ansvaret (Berg och Danielsson, 2007). Barn som inte kommit upp till 

tonåren har svårt att förstå abstrakta företeelser. Dessa barn behöver en konkret verklighet 

framför sig (Hwang och Nilsson, 2011). Genom att låta barnen få vara delaktiga och delges 

information, skapas en större förståelse för barnet (ibid.). Utifrån barnens egna förutsättningar 
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ska information ges där möjlighet att ställa egna frågor såväl om förälderns psykiska ohälsa 

samt de frågor som rör barnens oro att själva drabbas av sjukdom (Hwang och Nilsson, 2011).  

 
 

SLUTSATS&
Studiens syfte var att med en allmän litteraturstudie belysa barns upplevelser av att leva med 

en förälder med psykisk ohälsa. Det finns ett behov av stöd hos barnen. Barnen förbises och 

glöms bort, vilket skapar ett lidande. Författarna anser att sjukvårdspersonal behöver mer 

kunskap och utbildning för att upptäcka dessa barn samt kunna bemöta dem. Genom att 

sjukvårdspersonal använder ett familjeperspektiv i omvårdnad kan dessa barn upptäckas och 

hindra lidandet. 

&

KLINISK&BETYDELSE&
Genom framtagna teman och subteman i resultatet kan detta innebära en stor betydelse för att 

sjukvården ska kunna uppmärksamma barn till förälder med psykisk ohälsa. En ökad kunskap 

till föreliggande studie gällande barns upplevelser av att leva med en förälder med psykisk 

ohälsa kan bidra till bättre förståelse för att bemöta barnen samt involvera dem i vården. 

Förhoppningen är att studier som denna ska kunna bidra till att relevant utbildning uppnås och 

förbättrade kommunikationsstrategier ges.  

 

FÖRSLAG&PÅ&VIDARE&FORSKNING&
Forskning om barns upplevelser av att leva med en förälder med psykisk ohälsa behöver 

studeras vidare. Det hade varit önskvärt om forskning inom området specifikt fokuserar på 

enskilda ålderskategorier och dess upplevelser, då den forskning som funnits i studien 

fokuserat generellt på barn mellan noll till 17 år. Detta är relevant då barn går igenom olika 

utvecklingsfaser vilket gör att upplevelsen blir specifik beroende på åldern. Vidare vore 

önskvärt att anta en ny aspekt, som baseras på vad stödinsatserna skulle ha för betydelse för 
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de barn som lever med en förälder med psykisk ohälsa. Dessa stödinsatser kan innefatta 

screening på alla barn under 17 år för att ifrågasätta deras hemsituation samt mående och även 

att utbildning kring psykisk ohälsa ges i skolan. 
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 Bilaga 1. Kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier. 

Sammansatt bedömning av kvalité: Låg (0-75 %) Medel (76-84 %) Hög (85-100 %) 

BEDÖMNING AV KVALITATIV STUDIE JA NEJ 

SYFTE  

Finns ett tydligt syfte?   

Finns ett tydligt problem formulerat?   

URVAL (Metod, design, antal och bortfall)   

Framgår det hur urvalet gjorts och varför?   

Är datainsamling tydligt beskriven och relevant?   

Är miljön för datainsamling relevant för studien?   

Föreligger etiska resonemang?   

Är analysen tydligt beskriven?   

RESULTAT   

Är resultatet förståndigt?   

Är resultat begripligt och logiskt?   

Redovisas resultatet klart och tydligt 
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Bilaga 2: Artikelmatris. Sammanfattning av funna artiklar i resultatet. 
 

Titel,!Författare,!
tidskrift,!år,!land!!

Syfte!! Metod!&!Urval! Resultat!! Kvalitet!

Ali, L., Ahlström, H., Krevers, 
B.,  Skärskäter, I. (2012). Daily 
life for young adults who care 
of a person with mental illness: 
a qualitative study. Journal of 
Psyhiatric and Mental Health 
Nursing 
 
Sverige 

Att undersöka det dagliga livet för unga människor som har familjemedlemmar eller 
vänner med psykiska sjukdomar och undersöka hur de klarar av sin vardag. 

 

Kvalitativ design 

Individuella semistrukturerade intervjuer 

12 unga vuxna 

Deltagarna beskrev den känslomässiga effekten av att 
se människor i deras närhet förändras både deras 
personlighet och deras sätt att leva. Relationerna 
förändrades från att vara vänner eller 
familjemedlemmar till att bli vårdande och övervaka 
sina nära och kära. 

 

Hög 

Foster, K. (2010). You’d think 
this roller coaster was never 
going to stop: experiences of 
adult children of parents with 
serious mental ilness. Journal 
of Clinical Nursing 

Australien 

Att undersöka upplevelsen av att vara ett vuxet barn till en förälder med allvarlig 
psykisk sjukdom samt hur vuxna barn har klarat sina erfarenheter. 

 

Kvalitativ design. 

Ostrukturerade intervjuer 

Åtta kvinnor och två män, mellan åldern 25-57 rekryterades via 
tryck och radio media. Inklusionskriterier var att vara över 18 
år, tala engelska, ha tillbringat tid med ena eller båda 
föräldrarna som hade en allvarlig psykisk sjukdom. 

Resultatet visar att det var svårt för deprimerade 
föräldrar att tillbringa tillräckligt med tid med barnen. 
Föräldrarna med depression hade även svårt att ägna 
tid till att umgås med barnen. Resultatet visar även på 
att vissa reagerade på sjukdomen genom att ta ansvar 
och bli vårdaren i hemmet och vissa flydde från 
situationen. 

 

Hög  

Hadley, C., Gerald, A., 
Josephs, A., Hanke, A., 
Hazelton, M. (2001). The 
Tasmanian children’s project: 
The needs of a children with a 
parent/ carer with a mental 
illness. 
 
Australien 

Att undersöka vilka behov barn till föräldrar med psykisk ohälsa behöver utifrån 
deras egna erfarenheter. Syftet var även att ta reda på om barnen får stöd. 

Kvalitativ design 

Intervjuer 

Åtta föräldrar och fyra barn (under 18 år). Samtliga föräldrar 
hade en affektiv sjukdom. 

Resultatet visar att barnen uttryckte farhågor om deras 
kamp för att förstå vad som hände när deras förälder 
blev sjuk. Barnen upplevde att de skulle behövt 
känslomässigt stöd från släkt och andra närstående. 
Det var dock svårt att prata med klassläraren angående 
förälderns sjukdom då barnen upplevde skam och 
skuld. 

 

Hög  



iii 

Hedman Ahlström, B., 
Skärsäter, I., Danielson, E. 
(2009). Living with major 
depression: experiences from 
families perspectives. 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 

Sverige 

 

Att undersöka levnadssätt i familjer där depression förekommer hos en förälder. Kvalitativ tematiska innehållsanalys 

Intervjuer 

Sju familjer deltog med minst en person i familjen som 
drabbats av depression. Det var totalt nio vuxna och nio barn 
med i studien. Barnen var mellan fem till 26 år. 

Resultatet visar på att barnen var medvetna om 
föräldrarnas depression och var inblandade i 
hanteringen av vardagslivet och påverkas 
känslomässigt. Resultatet lyfter fram behovet av 
sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal att ha ett 
familjeperspektiv för att kunna inkludera partner samt 
barn och ta deras erfarenheter på allvar och ge stöd. 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hedman Ahlström, B., 
Skärsäter. I., Danielson, E. 
(2011). Children’s view of a 
major depression affecting a 
parent in the family. Issues in 
Mental Health Nursing 

Sverige 

Att undersöka barns perspektiv av att leva med en förälder med depression och 
betydelsen för familjelivet. 

Kvalitativ design. 

Narrativa intervjuer.  

Åtta barn och ungdomar mellan åldern sex till 26 år.  

Deltagarna rekryterades via föräldrarna som kontaktades av 
vårdpersonal från de psykiatriska vårdavdelningar de varit 
inskrivna och således var inskrivna i ett hälso- och 
sjukvårdsregister. Inklusionskriterierna var att minst en vuxen 
förälder levt med depression under minst fyra månader eller 
återkommande depressioner diagnostiserade enligt DSM-IV av 
en psykiatriker. För de äldre barnen fick inte bo hemifrån mer 
än ett år.  

Barnen visade en stor rädsla för föräldrarnas psykiska 
ohälsa, i form av depression. Detta ledde till en mörk 
skugga över barnens vardag. Barnen kände en 
maktlöshet och var även själva i behov av stöd och tid 
från andra. Att leva med en förälder med depression 
gav barnen kunskaper om livet samt även möjligheter 
att utveckla egna egenskaper 

Hög  

Knutsson-Medin, L., Edlund, 
B., Ramklint, M. (2007). 
Experiences in a group of 
grown-up children of mentally 
ill parents. Journal of 
Psychiatric and Mental Health 
 
Sverige 

Att undersöka upplevelser hos barn som lever med psykisk ohälsa och deras 
upplevelse av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa samt deras åsikter om 
tidigare kontakt med psykiatrisk sjukvård.  

Kvalitativ design. 

Ett frågeformulär utformad efter studiens syfte med öppna 
frågor, exempelvis om deras upplevelser, både bra och dåliga, 
av förälderns psykiska ohälsa samt dess påverkan på barnet 
själv. 

De vuxna barnen kände en lättnad då föräldrarna 
vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning och 
vårdpersonal hade ansvar för föräldern. Detta gjorde 
att barnen kunde släppa sina ansvarskänslor för en 
period. 

 

Hög  

Mordoch, E.,  Hall, E. (2008). 
Children’s perceptions of living 
with a parent with a Mental 
illness: Finding the rhythm and 
Maintaining the frame. 
Qualitative Health Research 
 
Canada 

Att undersöka hur barn hanterar sina erfarenheter av att leva med en förälder med 
psykisk sjukdom.  

 

Kvalitativ design 

Intervjuer och observationer 

Urvalet bestod av 22 barn mellan sex till 16 år, som levde del- 
eller heltid med en förälder med depression, schizofreni eller 
bipolär sjukdom. 

De flesta av barnen beskrev sin kärlek för föräldrarna 
som ansträngande eftersom att det var svårt att hitta en 
balansgång för hur de skulle vara mot dem. Barnen 
kände sig mer bekväma när deras föräldrar 
presenterades för omvärlden utan sjukdomens 
påverkan. När den psykiska sjukdom blev offentlig 
blev barnen nervösa över vad andra skulle tycka och 
säga. 

Hög  



iv 

O’Brien, L., Anand, M., Brady, 
P., Gillies, D. (2011). Children 
visiting parents in inpatient 
psychiatric facilities: 
Perspectives of parents, carers, 
and children. International 
Journal of Mental Health 
Nursing 

Amerika 

 

Att undersöka barns perspektiv och upplevelser av att besöka föräldrar med psykisk 
ohälsa som vårdas på en psykiatrisk avdelning. 

 

Kvalitativ design 

Intervjuer 

Inklusionskriterier var att föräldern ska ha blivit utskriven från 
en sluten psykiatrisk avdelning under de senaste 12 månaderna 
och ha barn mellan 0-18 år, kunde tala engelska. Barnen som 
deltog var i åldrarna 8 och 18 år.! 

 

Barn upplevde att psykiatriska slutenvårdsenheter var 
skrämmande. Vidare nämnde de att det var svårt att 
lämna sina föräldrar när besöket var över och var 
oroliga för föräldrarna. 

Hög 

Pölkki, P., Ervast, S., 
Huupponen, M. (2004). Coping 
and Resilience of Children of a 
mentally ill Parent. Social Work 
in Health Care 

Finland 

 

Att undersöka personliga erfarenheter hos yngre och äldre barn som lever/levt med 
en förälder som haft allvarlig psykiskt sjukdom. 

 

Kvalitativ design 

Narrativa berättelser och semistrukturerade Intervjuer 

Sex barn mellan nio till 11 år och 17 vuxna kvinnor. 

 

Resultatet visade att barnen upplevde stressreaktioner 
av familjesituationen med föräldern med psykisk 
ohälsa. De upplevde att de inte fick det stöd och 
information de behövde av vårdpersonal. Slutsatsen 
visade att det är viktigt att lära sig av barns 
upplevelser. 

Medelhög 

Somers, V. (2007). 
Schizofrenia:  The impact of 
Parental Ilness on Children. 
British Journal of Social Work 

Storbritannien 

Att undersöka vad effekten blir för barn som lever med föräldrar som har schizofreni, 
om de upplever stigmatisering samt om barnet upplevt separation som följd av 
förälderns sjukdom.  

 

Kvalitativ design 

Semistrukturerade intervjuer 

27 barn var med i studien. Dessa barn skulle leva med minst en 
förälder som hade schizofreni och vara mellan åtta till 16 år 
gamla. 

Barnen uppger att de upplevt stigmatisering och att de 
flera gånger hört någon utanför familjen prata om 
förälderns sjukdom på ett nedlåtande sätt. Barnen 
upplevde även att de inte fick tillräckligt med 
information angående sjukdomen schizofreni när de 
mötte vårdpersonal. 

 

Hög 

Östman, M. (2008). Interviews 
with children of persons with a 
severe mental illness- 
Investigating their everyday 
situation. International Journal 
of Mental Health Nursing  

Sverige 

Att undersöka hur barn mellan 10-18 år upplever sin livssituation i en familj med en 
förälder med en allvarlig psykisk sjukdom, detta genom djupintervjuer. 

Kvalitativ design 

Djupintervjuer 

Åtta barn mellan 10-18 år som levde med minst en förälder som 
hade psykisk ohälsa. 

 

Resultatet belyser att barnen som levde med en 
förälder med en allvarlig psykisk sjukdom kände 
skuld, skam, ensamhet, stort ansvar och 
stigmatisering. 

 

Hög 

 


