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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Det är få verksamheter inom vården som har de rutiner och den kunskap som krävs 

för att bemöta barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Sjuksköterskornas brist på kunskap 

och beredskap att stödja dessa barn leder till att barnen blir osynliga och inte får den 

information och det stöd som de behöver.  

Syfte: Att beskriva barns upplevelser av att leva med förälder med psykisk sjukdom. 

Metod: Litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra huvudkategorier. Stöd och information var en av 

de viktigaste beståndsdelarna som barnen uttryckte. Att leva med en förälder med psykisk 

sjukdom påverkar barnen, de lever i oförutsägbarhet, upplever oro, rädsla, skuld och ökat 

ansvar för föräldern. Brist på information om förälderns sjukdom till barnen samt stöd från 

vården ledde till att barnens situation försvårades. Samtliga barn uttryckte en önskan om stöd 

från vården.  

Slutsats: Denna studie har visat att stöd är viktigt för barn till psykiskt sjuka föräldrar. 

Sjuksköterskor behöver mer kunskap och beredskap för att kunna synliggöra dessa barn och 

hjälpa dem till lämpliga stödinsatser.  

Klinisk betydelse: Genom att belysa barns upplevelser kan stöd, beredskap och utbildning för 

vårdpersonal utvecklas så att dessa barn får det stöd de behöver.   

 

 

Nyckelord: Barnens upplevelser, Föräldrar med psykisk sjukdom, Stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT  
Background: There are few health care establishments who have the routines and the 

knowledge required to respond to the children with parents with mental illness. Nurses lack of 

knowledge and equipment to support these children leads to children becoming invisible and 

do not receive the information and support they need. 

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

Method: Literature review of ten scientific articles with an qualitative approach. 

Results: The results presented from the four main categories. Support and information was 

one of the key elements that the children expressed. Living with a parent with mental illness 

affects children, they live in unpredictability, experience anxiety, fear, guilt and responsibility 

for the parent. Lack of information about the parent's illness to the children and the support of 

health care led to the children's situation was complicated. All children expressed a desire for 

support from healthcare. 

Conclusion: This study has shown that aid is important for children of mentally ill parents. 

Nurses need more knowledge and equipment to make these invisible children visible and help 

them to appropriate support. 

Clinical significance: By illuminate children's experiences can support, equipment and 

education developed for caregivers so that these children receive the support they need. 

 

Keywords: Children’s experiences, Parental mental illness, Support  
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INTRODUKTION  
Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrisk vård var vi på en föreläsning som 

handlade om vård för anhöriga till psykiskt sjuka. Föreläsaren beskrev det dilemma som finns 

inom psykiatrin där barn som anhöriga faller mellan stolarna och inte får det stöd och enligt 

lag har rätt till. Detta med största anledning för att sjukvårdens personal inte har kunskap och 

beredskap att uppmärksamma dessa barn och hänvisa dem till lämpliga stödinsatser.  

Den 1 januari 2010 införde riksdagen en lagändring i 2 g § HSL och i 6 kap. 5 § 

patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, som syftar till att förtydliga Hälso- och sjukvårdens 

ansvar för barn i utsatta situationer. Lagen innebär bland annat att all Hälso- och 

sjukvårdspersonal måste skaffa sig kännedom om det finns barn i familjen och ta reda på vad 

barnen har för behov av råd, stöd och information.  Efter föreläsningen väcktes funderingar 

kring hur dessa barn upplever sin situation och hur barnen påverkas av att leva med en 

förälder/vårdnadshavare med psykisk sjukdom. Vi tycker därför att det är mycket viktigt att vi 

i vår framtida roll som sjuksköterskor belyser ämnet och ökar förståelse kring problemet för 

att kunna minska lidandet för dessa barn. 

Begreppsdefinition:  
Psykisk sjukdom- En vuxen person med psykiatrisk diagnos enligt DSM-IV-TR 

(Socialstyrelsen [SoL], 2015). Exempelvis bipolär sjukdom, depression och schizofreni. 

Barn- Med benämningen barn anser vi alla barn från födsel till den dagen att man fyller 18år 

(https://www.unicef.se). 

Familj- Den familj som beskrivs i familjefokuserad omvårdnad är de personer som har ett 

känslomässigt band till varandra, det vill säga att personen själv bestämmer vilka som ingår i 

dennes familj (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). 

Vuxna barn- Barn till föräldrar med psykisk sjukdom i vuxen ålder som berättar om sin 

barndom.  
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BAKGRUND  

Psykisk  sjukdom  och  dess  historia    
Psykisk sjukdom är ett tillstånd av förändrade upplevelser, känslor och beteenden och som 

alla andra sjukdomar påverkar även psykiska sjukdomar en person hela livsföring (Skerfving, 

2013). År 2014 hade ungefär 40% av alla sjukskrivna i Sverige en psykisk sjukdom 

(Försäkringskassan, 2015). Psykisk sjukdom har i olika tider haft skilda betydelser för 

samhället. Under 1400-talet trodde befolkningen till exempel att människor som betedde sig 

“avvikande” var besatta av djävulen. Psykiskt sjuka “förvarades” tillsammans med 

brottslingar på institutioner där det förekom att människorna blev inlåsta i burar och 

fastspända med kedjor på väggarna (Stein & Santos, 2010). Fram till år 1976 då lagen om 

tvångssterilisering avskaffades var det lagligt att tvångssterilisera psykiskt sjuka för att 

förhindra att de fortplantar sig (Ottosson, 2005). Socialstyrelsen (2012) belyser i sin rapport 

“Att nå personer med psykisk ohälsa” det stigma som även i nutid finns kring psykisk 

sjukdom. Stigmatisering och diskriminering av de som lider av psykisk sjukdom är ett stort 

hinder för vården och gör att många inte vågar uppsöka vård för sina symtom. Stigma leder 

till subjektivt lidande och utanförskap. 

Omvårdnad  
Ämnet omvårdnad innefattar både teoretisk kunskap och praktiskt handlande (Wiklund, 

2003). Omvårdnad innebär både omsorg kring människan samt en sjuksköterskas 

omvårdnadsarbete. International Council of Nurses (ICN) är sjuksköterskornas gemensamma 

etiska kod världen över. Detta finns med i sjuksköterskans kompetensbeskrvning som 

redogörs av Socialstyrelsen (2005). Etiska koden har fyra grundläggande områden, att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. Dessa fyra grundprinciper är 

en sjuksköterskas skyldighet att följa (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnad utgår från ett 

humanvetenskapligt perspektiv, där vikten av människors värdighet, okränkbarhet och att 

synen på människan ska vara unik (Wiklund, 2003). I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor redogörs betydelsen av att ha en värdegrund med humanistisk människosyn, 

där omsorg och respekt skall visas gentemot patienternas autonomi (Socialstyrelsen, 2005). 

Möjligheten att genomföra omvårdnad på en individnivå och förstå människan ökar med en 

god människosyn, vilket utgör ett systematiskt arbetssätt för sjuksköterskan enligt Ehnfors, 

Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2013). Enligt författarna är omvårdnadsprocessen den 
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modell som idag är mest vedertagen och används även internationellt. Omvårdnadsprocessen 

utgår från fem faser och syftet är att människor ska ta mer ansvar för sin egenvård och att 

vården ska bli mer personcentrerad (Ehnfors et al. 2013). 

Familjefokuserad  omvårdnad    
Benzein, Hagberg och Saveman (2012) beskriver att familjen i dagens vård och omsorg har en 

alltmer betydande roll. Synen på vad en familj är har förändrats över tid och har fått fler 

betydelser. Kärnfamiljen kan vara personer som är förbundna genom blodsband eller 

äktenskap. En familj kan även vara personer som delar hushåll. Den familj som beskrivs i 

familjefokuserad omvårdnad är de personer som har ett känslomässigt band till varandra, det 

vill säga att personen själv bestämmer vilka som ingår i dennes familj.  

 

Familjefokuserad omvårdnad är vanligt förekommande inom vård och omsorg. När en individ 

har en familj vars betydelse har stor del i ohälsa och sjukdom benämns detta som 

familjefokuserad omvårdnad. Om sjuk- och vårdpersonal möter hela familjen bidrar detta till 

att alla familjemedlemmar får vara med och bestämma hur vården kan bli (Benzein et al., 

2012).  

Sjuksköterskor är en del av Hälso- och sjukvårdspersonal inom psykiatrin och står i den  

främsta positionen för att stödja barn och familjer, ge förebyggande åtgärder, identifiera barn 

som är riskzonen och ingripa tidigt i de fall barnen är i fara (Foster, O'Brien & Korhonen, 

2012). Trots detta är det knappt hälften av psykiatrisjuksköterskorna som frågar patienterna 

om de har barn (Houlihan, Shrek & Higgings, 2013).  

Houlihan et al., (2013) menar att det är välkänt att sjuksköterskor ska ge stöd till barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa, trots detta är dessa barn ofta glömda eller ignorerade inom 

vården. Författarna beskriver även att sjuksköterskorna har brist på kunskap och 

självförtroende vad gäller ansvaret att fånga upp barnen.  

Houlihan et al. (2013) beskriver även att det är utbildningen som är bristfällig till hur 

sjuksköterskor bemöter barn till en förälder med psykisk ohälsa. Utbildningen för 

sjuksköterskor inom till exempel familjefokuserad omvårdnad och förbättring av riktlinjer 

behövs för att föräldrar och barns behov ska kunna uppnås. Foster et al. (2012) redogör att en 

familjefokuserad omvårdnad kan vara allt från att identifiera, bedöma, ge utbildning eller 

skriva en remiss till stödjande rådgivning och fokuserade familjeinterventioner.   
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Anknytning betyder att människor känner tillit och förtroende för varandra. En trygg 

anknytning till minst en person är nödvändig för att ett barn ska bli en trygg individ med god 

självkänsla och för att själv kunna utveckla kärleksfulla relationer. Sett utifrån 

anknytningsperspektivet är inte kärlek den viktigaste byggstenen utan en relation präglas av 

stabilitet och förutsägbarhet (Grandelius, 2011).   Enligt Ireland och Pakenhamn (2010) är 

föräldrar med psykisk sjukdom en bidragande faktor som kan försvåra barnens 

anknytningsförmåga. 

 

Barns  rättigheter  
FN:s barnkonvention om barns rättigheter fastställdes av Sverige år 1990. Den 1 januari 2010 

fastställdes en lagändring i Hälso- och sjukvårdslagen och i Patientssäkerhetslagen. 

Lagändringen har tillkommit för att stärka barns rätt i enlighet med FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Lagen innebär att Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns 

behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 

varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning. 

Lagen innebär krav på ett mer familjeorienterat arbetssätt till exempel inom vuxenpsykiatri 

och primärvård (Riksdagen, 2013).  

Barns behov av stöd 

För många barn innebär psykisk sjukdom hos en förälder att livet blir oförutsägbart 

(http://www.barnperspektivet.se). En vanlig reaktion för föräldrar som lider av psykisk 

sjukdom är att de tror att barnen är skyddade om de inte får veta om förälderns sjukdom 

(Skerfving, 2013). Barn förstår, redan i tidig ålder, när en förälder inte mår bra (Harstone & 

Charles, 2012). Om föräldrarna i välmening utesluter barnen kan det leda till att barnen blir 

ensamma med sin oro och tankar kring förälderns mående (http://www.barnperspektivet.se). 

Barn delar inte gärna sina erfarenheter av oro utanför familjen på grund av rädsla att andra ska 

se deras förälder som galen eller dum (Rose, Mallinson & Walton-Moss, 2004). Enligt 

Socialstyrelsen (SoL, 2013) har få verksamheter inom vården de rutiner, kunskap och den 

beredskap som krävs för att ge barn till föräldrar med psykisk sjukdom information, stöd och 

råd. Primärvården, dit många vuxna först söker hjälp vid tecken på psykisk sjukdom, har haft 

stora svårigheter att anpassa sin verksamhet för att hjälpa barn som påverkas när barnets 
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förälder har psykisk sjukdom. Det brister många gånger i frågan om vem det är som har det 

huvudsakliga ansvaret för barnen (SoL, 2013). I vissa kommuner erbjuds stödgrupper för barn 

till föräldrar med psykisk sjukdom där barnet får träffa andra barn med liknande erfarenheter 

(http://www.barnperspektivet.se). Dessa stödinsatser kommer inte belysas djupare i denna 

studie. 

 

Att  leva  med  föräldrar  med  psykisk  sjukdom  
Benjaminson (2012) belyser att barn behöver vuxna, pålitliga personer för att känna trygghet 

och utvecklas. Föräldrar med psykisk sjukdom har inte alltid den förmågan att erbjuda sina 

barn detta. Benjaminson (2012) redogör för hur föräldrars psykiska sjukdom kan påverka ett 

barns förmåga att skapa egna relationer till vänner, lärare, andra vuxna i deras omgivning, 

framtida kärleksrelationer och så vidare om de lever med en förälder med psykisk sjukdom.  

Riebeschleger (2004) beskriver att barnen ofta lever i oförutsägbara situationer, de måste hela 

tiden läsa av situationen. Benjaminson (2012) beskriver att denna ständiga rädsla kan göra att 

barnen isolerar sig från kamrater och sociala aktiviteter, de undviker att belasta föräldern mer 

än nödvändigt. Det ökade ansvar som barnet tar på sig blir en stressfaktor som kan påverka 

barnets utveckling och psykiska hälsa. Många av barnen anklagar sig själva för förälders 

sjukdom och när inte omgivningen erbjuder stöd kan det leda till att barnen själva tar på sig 

ansvaret att vårda föräldern. Detta ökar upplevelsen av oro, rädsla, stress samt barnets 

utveckling (Benjaminson, 2012). 

 

Riskfaktorer för barn med föräldrar med psykisk sjukdom 

Weissman et al. (2006) beskriver i sin studie att ju längre förälderns psykiska sjukdom får 

fortlöpa utan behandling, desto större risk löper barnen att själva få allvarliga problem. En 

kontrollgrupp där barnets föräldrar inte hade en psykisk sjukdom jämfördes med barn som 

hade en förälder med psykisk sjukdom. Efter en 20 års uppföljning på vuxna som levt med en 

psykisk sjuk förälder i barndomen, visade studien att de har tre gånger så stor risk att utveckla 

affektiva sjukdomar, ångest, depression och fobi. Enligt Borge (2011) är resiliens ett begrepp 

som bland annat berör barns motståndskraft mot att utveckla psykisk sjukdom. Alla barn har 

olika kapacitet att hantera kris och stress. Barn till psykiskt sjuka föräldrar utgör en riskgrupp 

för att själva utveckla psykisk sjukdom. Bland riskgrupper för att utveckla psykisk sjukdom 
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bland barn till föräldrar med psykisk sjukdom finns en del med hög resiliens och en del med 

låg resiliens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



7 
 

PROBLEMFORMULERING  
Många av de som vårdas inom psykiatrisk vård är föräldrar. Forskning visar att barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa är mer sårbara än andra barn då de drabbas av de omständigheter 

som följer när en förälder lider av psykisk sjukdom. Det finns brister inom den psykiatriska 

vården och bland annat i sjuksköterskors utbildning gällande barnen. Detta leder till att barnen 

hamnar i skymundan eftersom de inte uppmärksammas.  

 

SYFTE  
Att beskriva barns upplevelser av att leva med förälder med psykisk sjukdom.  
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METOD  

Design  
Litteraturstudie med en kvalitativ ansats, som innebär att skapa en bild över kunskapsläget 

som redan finns och skapa underlag för kritisk granskning av ett avgränsat kunskapsområde 

(Henricson, 2012).  

Urval  
Enligt Friberg (2012) är det viktigt att ha ett specifikt urval för att kunna besvara studiens 

syfte. I studien inkluderas artiklar som beskrev barns upplvelser av att leva med en förälder 

med psykisk sjukdom publicerade mellan 1997- 2015. Barnen i artiklarna skulle vara under 18 

år eller vuxna som beskriver sin barndom. Artiklarna skulle vara  peer reviewed, publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift på engelska samt ha en kvalitativ ansats.  

Datainsamlingsmetod  
Artikelsökningen gjordes via sökmotorn EBSCO Discovery Service. Databasen som användes 

att söka information i var CINAHL som inriktas på omvårdnadsvetenskapliga referenser 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Thesaurus användes för att få ett korrekt sökord  och 

definition i databasens ämnesordlista (Willman et al., 2011). Dock gav detta för bred sökning 

vilket gjorde att det valdes egenvalda sökord såsom mental illness, child, parent och 

experience. Trunkering användes som är en sökteknisk funktion som får fram ett ord med 

olika böjningsformer. Vilket innebär en sökning på ett ord, tex. parent* och med hjälp av detta 

gav sökningen flera olika grammatiska former utav samma ord som tillexempel (parental, 

parents osv) (Friberg, 2012). Fortsättningsvis användes en teknik som kallas Boolesk 

sökteknik, denna används när man söker efter litteratur och vill använda flera sökord. De tre 

grundläggande operatorerna är AND, OR och NOT (Friberg, 2012). Det som valdes var AND 

tillsammans med de sökord som valdes. Dessa var ”developing”, ”mood disorder” och 

”coping” i kombination med tidigare sökord för att få en djupare bild av syftet. Andra 

kombinationer av sökord gjordes men de gav endast dubletter av de rdan funna artiklarna.  

Genom att läsa samtliga titlar i sökresultatet valdes de artiklar som belyste syftet. Abstrakten 

på dessa artiklar lästes igenom och om sammanfattningen var relevant lästes hela artikeln. Då 

osäkerhet på grund av språkbrister rådde användes engelskt-svenskt lexikon. Fyra av de 

inkluderade artiklarna med artikelnummer 3, 4, 7 och 8 hittades i andra studiers referenslistor. 

De ansågs relevanta för studien då de belyste barnens upplevelser genom intervjuer och det 
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fanns användbara citat som gav en djupare inblick i barnens upplevelser av att leva med en 

förälder med psykisk sjukdom. Artiklarna granskades enligt Statens beredning för medicinsk 

och social utvärderingsmall (SBU) för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik- patientupplevelser (SBU, 2014) och alla valda artiklar befanns vara av 

medelgod till hög kvalitet (Se bilaga 1).  

 

Tabell 1. Sökmatris. Artiklar i EBSCO Discovery Service som rör barns upplevelser.  

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
 
Peer- 
Reviewed  

2015-08-
23 

Mental 
illness AND 
parent* 
AND child* 
AND 
experience* 

129 40 12 6 stycken 
 
Artiklarna: 
1, 2, 5, 6, 9, 10 

Specifika 
sökningar 
i de valda 
artiklarnas 
referenslis
tor 

2015-08-
24 
 
 
2015-09-
03 

  7 5 4 stycken 
 
Artiklarna: 
3, 4, 7, 8 

 

  
 

 

Dataanalys  
Dataanalysen baserades på Fribergs (2012) tre steg för analysering av litteraturstudier. Första 

steget handlar om att få en känsla om vad de valda artiklarna handlar om. Därefter i steg två 

hittas likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Till sist i steg 3 innebär det att författarna 

sorterar skillnader och likheter för att nå studiens huvudfokus (Friberg, 2012).  

Artiklarna som valdes skrevs ut för att till en början kunna läsa artiklarna var för sig. När 

artiklarna lästes markerades och antecknades viktiga meningar och citat som ansågs kunna 
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användas i resultatet. När enskilda genomläsningar gjorts upprepade gånger, reflekterades och 

diskuterades innehållet med varandra. Artiklarnas resultat analyserades för att kunna se 

likheter respektive skillnader mellan artiklarna. Dataanalysen slutfördes med en 

sammanställning av det som studien inriktades på för att sedan kunna utforma de kategorier 

som presenteras i resultatet. Se tabell 2.  
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 Tabell 2. Kategorimatris. Presentation av kategorier i resultatet.   

 
          Kategori 
 
 
Författare,  
år 
 

 
Ombytta 
roller 

 
Stigma 

 
Brist på 
information 

 
Barnets 
anknytningsförmåga 

 
Foster, K. 
(2010) 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

Garley, D., Gallop, 
R., Johnston, N., 
& Pipitone, J.  
(1997) 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  

Pölkki, P., Ervast, 
S., & Huupponen, 
M.  
(2004) 
 

	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  

Baik, S., & 
Bowers, B.  
(2005)  
 

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

Murphy, G., 
Peters, K., Wilkes, 
L., & Jackson, D. 
(2015)  
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	   	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

Van Parys, H., & 
Rober, P. 
(2013) 
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  

Mordoch, E., & 
Hall, W.  
(2008) 

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  

Meadus, R., & 
Johnson, B. 
(2000) 

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  

Harstone,	  A.,	  &	  
Charles,	  G.	  
(2012).	   

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
X	  
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Etiska  aspekter  
Författarna har varit källkritiska och granskat varje artikel utifrån ett etiskt perspektiv under 

datainsamlingen. Vetenskapsrådet (VR, 2003) beskriver att det kan göras genom att följa 

Helsingforsdeklarationen som innehåller etiska principer rörande forskning som involverar 

människor. Det som beaktades när författarna etiskt granskade artiklarna var hurvida 

författarna låtit deltagarna blivit informerade om studien (till exempel frihet att avsluta 

deltagande när de vill), de fall då minderåriga intervjuats skulle föräldrarna blivit tillfrågade.  

Artiklar som använts har granskats och övervägts då forskningen i vissa fall gäller 

minderåriga. Då engelska inte är författarnas modersmål har i enlighet med Östlund (2012) 

som belyser de problem som kan uppstå vid översättning har artiklarna granskas noggrant. Då 

osäkerhet rådde användes engelskt-svenskt lexikon. Enligt Wallengren och Henricson (2012) 

bör etiskt övervägande göras för att öka vetenskapliga värdet. Samtliga artiklar är etiskt 

granskade, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) gör studien mer trovärdig.  

 

RESULTAT  
Syftet med denna studie var att beskriva utifrån barns erfarenheter av att leva med föräldrar 

med psykisk sjukdom. Artiklarna handlar om upplevelser som barnen och vuxna som vuxit 

upp med förälder med psykisk sjukdom har upplevt. Barnen var mellan 6-18 år samt vuxna 

som vuxit upp med förälder med psykisk sjukdom som var mellan 18-57 år.  

Fyra kategorier upptäcktes utifrån barnens upplevelser. Dessa var Ombytta roller, Stigma, 

Brist på information och Barnets anknytningsförmåga. Resultatet presenteras utifrån dessa 

fyra kategorier.  

 

Ombytta  roller  
Foster (2010); Meadus och Johnson (2000); Van Parys och Rober (2013) beskriver i sin 

forskning att barnen upplever att det är svårt att ha en känslomässig relation till sin förälder. 

Meadus och Johnson (2000) beskriver att många av barnen upplevde det svårt att avgöra vem 

som var förälder och vem som var barn. De uttryckte att föräldrarna inte hade kapacitet att ta 

rollen som förälder. Foster (2010); Meadus och Johnson (2000); Van Parys och Rober (2013) 
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tar upp att de flesta barn tar föräldrarollen och rollen som vårdgivare åt sin sjuka förälder då 

många upplever sin förälder som frånvarande. Garley, Gallop, Johnston och Pipitone (1997) 

beskriver känslan av att ta ansvar och vara lojal mot sin förälder är vanligt hos barnen. 

Barnens egna behov åsidosätts för att föräldern står i centrum. Barnen undanhöll sina känslor 

och problem från föräldern. Barnen tog också på sig hushållssysslorna för att underlätta för 

föräldern.  

My dad likes me to be there because I’m the only person who listens to him and understands what he’s 
going through…. other people …. don’t understand…. So I’m just there listening, give my opinion the 
best I can, and according to my age, what I can do…. There’s not much I can do. (Garley et al., 1997, s. 
101) 

En 12-årig pojke beskriver hur han gjorde när han märkte att hans mamma mådde dåligt, om 

hon inte var i vardagsrummet letade han efter henne och oftast låg hon och sov, han berättar: 

“then I know I have to stay with her until she gets up, otherwise she would not get out of bed, 

sometimes she is just a little child” (Van Parys & Rober, 2013, s. 335).  

De flesta barnen hade en nära relation till sin förälder dock ändrades detta när föräldern blev 

sjuk. Konsekvenserna blev att barnen och föräldern fick ombytta roller (Foster, 2010). 

I really don't know what a relationship is really between a mother and a daughter, as a normal one, 
because its always been the reverse…. the disadvantages [of having a parent with mental illness] …. the 
biggest one would be my relationship with my mother, that I lost that, that it was never, it was always in 
the reverse, so I haven't got that closeness. (Foster, 2010, s. 3146) 

 

Foster (2010); Meadus och Johnson (2000); Mordoch och Hall (2008) och Murphy, Peters, 

Wilkes och Jackson (2015) tar upp den oro som många barn kände för förälderns sjukdom. 

Oro över att föräldern mådde dåligt och skulle skada sig själv, “I had to be in control of the 

situation, so awful things wouldn’t happen” (Foster, 2010, s.3147). De kände ansvar över 

föräldern trots att föräldern var på sjukhus, oron förstärktes när barnen inte blev involverade i 

förälderns vård (Van Parys & Rober, 2013). 

I remember Mom talking a little about it [suicide] when she was in hospital to us, my sister and I. It was 
a concern for me, but it was good she was able to talk about that. When she came home, I was thinking 
about it, like when she was in the bathtub or if she had a razor or whatever. You just wanted to ask, 
Mom are you okay in there, or with whatever she was doing. (Meadus & Johnsson, 2000, s.387) 
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Dessa barn kände ansvar över förälderns säkerhet och undersökte vad föräldern gjorde när de 

var i hemmet (Meadus & Johnson, 2000). “I was always very fearful that she would die, that 

she would commit suicide. So I worried about that” (Murphy et al., 2015).  

En kvinna berättar hur hon fortfarande i vuxen ålder känner ansvar för moderns hälsa samt 

hur modern fortfarande står i centrum och anförtror sitt barn som vårdgivare (Foster, 2010). 

That was really hard for me, because I had my 2 kids - wew about 3 and 4 then and…. she’d call and 
say “I’ve cut my wrists!” I’d have to pack up my children and walk to her house and make sure she’s 
not dying. And times I went to check on her she’d be so drunk, passed out on the bed…. and I thought 
“oh, this time you know, she’s dead this time”. So I broke in the house and rang the ambulance and she 
wasn’t…. I felt like I wanted to punch her you know…. I said “you scared me so much”. (Foster, 2010, 
s. 3147) 

 

Stigma  
Det är mycket svårt för dessa barn att själva vara hjälpsökande eftersom att de beskriver att de 

upplever en skam över sina föräldrar, stigmatiseringen kommer dels från samhället som gjort 

psykisk sjukdom till något man inte pratar om, framförallt inte med utomstående. Trots att 

barnen beskrev föräldrarnas sjukdom som vilken sjukdom som helst och inget att skämmas 

över så kände de av stigmatiseringen som är associerad med psykisk sjukdom. Att inte förstå 

sina föräldrars sjukdom och inte ha möjlighet att kunna prata med någon är mycket svårt för 

barn. Barn fick tillexempel skäll av familjemedlemmar när de pratat med personer utanför 

familjen om sin förälders sjukdom. Detta ledde till förvirring hos barnen vad som var 

accepterat och inte accepterat att dela med sig till andra (Baik & Bowers, 2005; Meadus & 

Johnson, 2000).  

Van Parys och Rober (2013); Baik och Bowers (2005) beskriver också hur barn upplevde 

svårigheter att prata med familjen om förälderns sjukdom. Dels för att det inte var något som 

familjen pratade om utan också för att barnen ville undvika att föräldern skulle må ännu 

sämre.  

 

My father denies this but I remember him saying that we shouldn’t tell anyone about this, this is a 
family matter, and so when people would ask I would just say my mom was sick, and when people say 
what kind of illness, then, I don’t know. I’d make something up, whatever…. I was a kid. I don’t think I 
dealt with it at all. I mean no one certainly helped me. (Baik & Bowers, 2005, s.4) 
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Barnen isolerade sig från vänner för att slippa förklara förälderns beteende (Baik & Bowers, 
2005). 

My mom was upstairs in her room crying and my friends came over and I wouldn’t let them in. I didn’t 
know how to explain, I felt embarrassed, I made up some excuses. I didn’t want my friends to come in 
the house and hear my mom crying. It scared me. (Baik & Bowers, 2005, s. 3) 

  

Brist  på  information    
Baik och Bowers (2005); Pölkki, Ervast och Huupponen (2004); Van Parys och Rober (2013) 

visar i sin forskning att stöd och information från både sjukvården och sin närmsta anhörig är 

bristfällig, barnen upplevde att de inte fick information dock fann de det på annat sätt. 

Exempelvis med vänner som var insatta i samma situation (Baik & Browers, 2005; Mordoch 

& Hall, 2008).   

 
Garley et al., (1997); Pölkki et al., (2004) beskriver att både vuxna barn och barn till en 

förälder med psykologisk sjukdom inte fick någon information gällande den sjuka föräldern, 

trots uttalande angående detta från barnen.  

Enligt Van Parys och Rober (2013) upplevde barnen att anhöriga undanhöll information om 

förälderns sjukdom, barnen beskriver att de tror att anhöriga gjorde detta för att “skydda”. 

Trots detta förstod barnen att något inte stod rätt till med föräldern och desto mindre 

information desto mer frågetecken och förvirring upplevde barnen. 

I didn’t know my mom has been depressed. Nobody talked to me. But I knew that my mom was 
different all of my life, but to us [siblings] it was a way of life. We were born in that environment and 
that was all we knew till I grew up and moved away from my parents’ home. (Baik & Bowers, 2005, s. 
4) 
 

Barnen berättar hur frustrerande det var att inte få svar på sina frågor (Garley et al., 1997).  

When I was small, my dad used to go to the hospital. I used to ask what is it, and what’s  wrong with 
him. and they kept saying I was too young to understand…. but recently my Dad got sick again, and I 
asked my mom what it is, and she explained it to me…. now I understand. (Garley et al., 1997, s. 100). 

Garley et al., (1997) beskriver att när barnen inte fick information från varken sina anhöriga i 

de fall det fanns några eller sjukvården så vidtog barnen egna åtgärder för att finna svar på 

sina frågor, “I looked up on depression. And from what I know from the encyclopaedia and 
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from my father there’s no cure for now. But there is medication you can take to control your 

emotions” (Garley et al., 1997, s. 100). 

Foster (2010); Baik och Bowers (2005) beskriver barnens kunskap om förälderns sjukdom. 

Barn förstod att något inte stämde med föräldern, att föräldern upplevdes annorlunda. Att 

förstå att föräldern är annorlunda och beter sig underligt och inte veta orsaken påverkar 

barnen. Det blir svårt för barnen att särskilja symtom på psykisk sjukdom och deras riktiga 

personlighet.  

I knew she was unusual. I knew that when I was in grade school. She wasn’t like the other mothers, she 
didn’t do the same things, she didn’t know how to do things…. It was in grade school that I realized that 
my mother didn’t know how to do those things. I don’t know why my mother didn’t know, or she just 
couldn’t….I never forget this, one of the most outstanding things in my life. She was going to make 
chicken sandwiches, and this day in particular, I don’t know why it was, if she was particularly 
depressed or whatever, but she simply picked up a big piece of chicken and plopped it between two 
pieces of bread [laugh]. That’s when I realized my mother is different. (Baik & Bowers, 2005, s. 3) 

 

Foster (2010); Pölkki et al., (2004) påpekar att barn önskade att få professionell hjälp för att 

kunna hantera sin psykiskt sjuka förälder, dock fanns det ingen möjlighet att prata om detta 

med någon. De var kritiska till hälso- och sjukvårdpersonal för att ingen uppmärksamhet gavs 

samt att det var brist på stöd för de behov barnen hade. 

Meadus och Johnson (2000) beskriver att ett barn uttryckt oro över att hon inte fick någon 

information från sjukhuset om hennes mamma. Hon kände att ingen riktigt berättade för 

henne varför hennes mamma var sjuk eller varför hennes mamma genomgick en viss 

behandling, vilket gjorde att hon oroade sig ännu mer. Det var psykiskt påfrestande att se sin 

förälder så sjuk utan att veta när föräldern skulle bli bättre.   

Enligt Foster (2010); Meadus och Johnson (2000); O´Brien, Brady, Anand och Gillies (2011); 

O´Brien et al., (2011) kan en familjefokuserad omvårdnad vara en riktlinje till sjuksköterskor 

inte bara till den identifierade patienten, utan också till deras barn. När en förälder är 

inneliggande på en psykiatrisk vårdavdelning, kan en omfattande bedömning göra det möjligt 

för sjuksköterskor att identifiera barnen i familjen och bedöma familjens styrkor och 

svagheter. Detta kan leda till att barnen blir mer involverade i förälderns vårdplan och även 

hjälpa föräldrarna att hantera sin roll som förälder.  
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Barnets  anknytningsförmåga  
 

Foster (2010); Murphy et al., (2015); Baik och Bowers (2005); Harstone och Charles (2012) 

beskriver att barnen upplever att de har svårigheter att själva utveckla och upprätthålla egna 

relationer för att de har svårt att känna tilltro till andra människor. Föräldrarnas varierande 

humör och oförutsägbara beteende gjorde så att barnen hade svårt att anförtro sig till andra, 

Foster (2010) citerar ett barn “I think much of my childhood was spent probably in a…. 

confused sort of, not confused, a mixed state of kind of jumping from believing her to not 

believing her”. 

Ett barn som har vuxit upp med en förälder med psykisk sjukdom beskriver i en intervju om 

sin medvetenhet och svårigheter att knyta an till sina egna barn (Foster, 2010). 

I used to do the survival stuff for them, but I felt that there was a detachment from me to them and…. I 
still sense that now. I have to really try hard to connect with my children. That’s an awful thing isn’t it? 
But, I think the fact that I’m aware helps me to, sometimes I have to just play the game, “cause it’s not 
coming spontaneously”. (Foster, 2010, s. 3146) 

I think I definitely would feel more secure about myself and my relationships. People who have been a 
lot easier for me…. in terms of trust or intimacy. I feel some things with my mom just made me 
skeptical of…. relying people. (Baik & Bows, 2005, s. 3) 

Foster (2010) beskriver också att barnen har svårt att knyta an sig till själva. Deras 
självförtroende och självkänsla har påverkats av föräldrarnas sjukdom. 

I still couldn’t find a niche for myself…. I was still just so hopelessly muddled up in my thinking. I sort 
of now wonder how I even worked at all, because I couldn’t concentrate on anything, especially my 
work and I was always sort of drifting off into, you know…. this endless task of trying to make sense of 
my world…. and doubting my own essence…. my own place in the world, even my identity, like, “who 
the hell am I really?” you know. (Foster, 2010) 
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DISKUSSION  
 

Metoddiskussion  
En litteraturöversikt handlar om att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 

område (Friberg, 2012). I resultatet användes 10 kvalitativa artiklar. Kvalitativ ansats valdes 

vilket är fördelaktigt då det gäller att beskriva vårt syfte som är barnens subjektiva 

erfarenheter såsom upplevelser, förväntningar och uppfattningar (Friberg, 2012). 

För att kvalitetssäkra en litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats behövs begreppet 

trovärdighet inkluderas (Henricson, 2012). Henricson menar att trovärdighet innebär att 

författaren ska övertyga läsaren om att skapad kunskap är rimlig och resultatet äger giltighet.  

Triangulering har utförts i artiklarna vilket styrker på trovärdigheten (Henricson, 2012). En 

styrka är att det har valts att ta med både barns och vuxna barns berättelser i studien.  Det vill 

säga att författarna i artiklarna har intervjuat barn i olika åldrar, barn 6-18 år som fanns med i 

deras urval samt vuxna som har vuxit upp med en förälder med psykisk sjukdom som berättar 

om sin barndom. Både män och kvinnor har deltagit och delat olika livserfarenheter när det 

gäller att leva med en förälder med psykisk sjukdom.  

Sökord som valts ska vara relevanta till studiens syfte enligt Bryman (2008/2011). De sökord 

som användes såsom child, parent och mental illness som alla finns med i studiens syfte. Ett 

flertal artiklar har hittats via andra artiklars referenslistor varpå sökorden kan ses som ej helt 

täckande. Styrkor i studien i datainsamlingen var att inte begränsa sig till full text då det fanns 

tid att hämtas från andra bibliotek inom stockholmsområdet eller så beställdes dem via 

bibliotek. I databasen CINAHL användes enbart artiklar som är peer reviewed, vilket uteslöt 

vetenskapligt ogranskat material. I och med att artiklarna söktes enbart i databasen CINAHL, 

så kan detta ses som en svaghet enligt Henricson (2012).  

Litteratursökningen och kvalitetsgranskningsfasen arbetade vi individuellt med för att stärka 

validiteten och trovärdigheten för att sedan diskutera artiklarnas innehåll (Henricson, 2012). 

Enligt Henricson innefattar reliabiliteten litteraturstudiens pålitlighet och om det är möjligt att 

framställa den. Då urval, sökord, datainsamling och dataanalys är väl beskriva i 

metodavsnittet samt diskuterade så anses detta som att det har reliabilitet. 
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Risk för att vara för påläst inför analysen har diskuterats mellan oss i författarparet, trots detta 

så har författarna kontinuerligt arbetat med denna förförståelse genom att från början använt 

en loggbok vilket enligt Henricson (2012) borgar för en god validitet/trovärdighet.  

I inklusionskriterierna involverades inte vilket land artiklarna skulle komma ifrån vilket kan 

både vara en styrka och en svaghet. Styrkan är att det ger en bredd som är svår att få om alla 

artiklar kommer ifrån samma land, dock ger det en svaghet i form av att det är svårt att se 

barnens upplevelser i en specifik del i världen.  

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva barns upplevelser av att leva med en psykisk sjuk förälder. 

I resultatet kom författarna fram till fyra kategorier utifrån barnens upplevelser. Ombytta 

roller, stigma, brist på information och barnets anknytningsförmåga. Dessa fyra kategorier kan 

ha en betydande roll till varför barn till psykiskt sjuka föräldrar osynliggörs i samhället. 

Denna studie har påvisat att dessa barn behöver stöd på grund av den påfrestning det innebär 

att leva med en psykiskt sjuk förälder, att barnen önskar stöd för att få bättre förståelse och 

kunna hantera sin situation samt enligt lagändringen år 2010 att barnen bör få stöd.   

 

I studiens bakgrund beskrivs att många av barnen anklagar sig själva för förälderns sjukdom. 

När inte omgivningen erbjuder stöd kan det leda till att barnen själva tar på sig ansvaret att 

vårda föräldern (Benjaminson, 2012). I resultatdelen har vi kommit fram till att information 

till barn som anhörig är viktigt för att minska barnens känsla av ansvar och skuld. Barnen 

beskrev att de förstod att föräldrarna var annorlunda men inte varför på grund av brist på 

information om förälderns sjukdom. Den psykiatriska vården eller anhöriga pratade inte med 

barnen om förälderns sjukdom och barnen hade inte förmåga att själva fråga. I många familjer 

var förälderns sjukdom en skamfylld hemlighet som man inte pratade om med utomstående 

vilket säkert har en betydelse till varför barn inte själva alltid är hjälpsökande när deras 

föräldrar har en psykisk sjukdom.  

 

Den information som samtliga barn önskat få är framförallt den kunskap som främjar en 

förståelse för förälderns sjukdomssymtom. Denna kunskap ska kunna öka barnets förmåga att 

skilja mellan reaktioner som beror på “verklighet” och reaktioner som hör till förälderns 
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sjukdom. Detta för att minska barnens känsla av skam, oförutsägbarhet och skuld. I Pihkala, 

Sandlund och Cederströms (2012) studie i Sverige undersöktes barn till psykiskt sjuka 

föräldrar erfarenheter av att delta i en familjeintervention. Familjeinterventionen skapade 

förutsättningar för öppnare kommunikation och ömsesidig förståelse om situationen. 

Interventionen ledde till att familjen hade lättare för att prata om situationen och barnen fick 

bättre förståelse och kunskap om förälderns sjukdom och situationen. I resultatet beskrivs hur 

barnen upplevde en känsla av otrygghet och att barnen tog på sig rollen som föräldrar. Det 

blev ombytta roller och barnens behov åsidosattes för att föräldern stod i centrum på grund av 

sin psykiska sjukdom. Detta kan också vara en betydande faktor till varför barn inte är 

hjälpsökande då de känner sig åsidosatta. 

 

Vården får heller inte glömma bort att barnens bild av vuxna i vissa fall kan vara förvrängd på 

grund av tidigare opålitliga relationer till vuxna (till exempel till barnens egna förälder) 

(Hindle, 1997). I resultatet beskrivs hur många av barnen påverkats genom att de har svårt att 

lita på andra människor och detta måste beaktas när vården möter dessa barn. I Hindles (1997) 

studie beskrivs hur Kennie, pojken i studien, var rädd för att föräldern ska råka illa ut om han 

sa något vilket också kan vara en faktor till att barn till psykiskt sjuka föräldrar inte pratar om 

sin psykiska sjukdom. 

 

För att kunna möta barnets behov är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om de åtgärder 

som finns inom verksamheten och vilka av dessa som motsvarar det behov barnet har. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är det tydligt att sjuksköterskans ansvarsområde 

även innefattar att ge barnet den information, de råd och det stöd som barnet behöver. I Devlin 

& O’Briens (1999) studie anser de att det är orimligt att förvänta sig av sjuksköterskor att de 

ska ansvara för barn till psykiskt sjuka föräldrar då sjuksköterskor inte har kunskap och 

beredskap att se och ge stöd till dessa barn. De belyser dock att sjuksköterskorna är i en unik 

position att tillämpa familjefokuserad omvårdnad, bemöta barnen, identifiera problem och 

initiera snabba ingripanden för barnen. Som studien beskriver att sjuksköterskor tänker att 

någon annan uppmärksammar barnets situation, skolan, annan vårdinrättning eller 

socialtjänsten. Sjuksköterskor kan uppleva en rädsla att “lägga sig i” familjens situation. Det 

är allmänt vedertaget att familjen är det heligaste och om en utomstående tränger sig på och 

ska ge tips och råd kan det upplevas som brist på respekt och intrång på familjens autonomi. 

Sjuksköterskor behöver verktyg för att kunna samtala och ge råd till familjen om deras 
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situation. På grund av okunskapen sjuksköterskorna har undviker de samtalet för att bevara 

vårdrelationen till föräldern (Devlin & O’Briens, 1999). 

 

Det är av yttersta vikt att tidigt nå de barn som har föräldrar med psykisk sjukdom och ge 

dessa barn stöd. I en studie gjord i Australien där barn till psykiskt sjuka föräldrar deltagit i ett 

projekt i form av lägerverksamhet med stöd och möjlighet att träffa andra barn i samma 

situation visade att stöd främjade barnens förståelse för sin situation och chansen för ökat 

välmående ökade hos barnen. Barnen upplevde att de utvecklades och deras självförtroende 

och självbild förbättrades i projektet (Foster, Lewis, & McCloughen, 2014). Även studien av 

Pihkala et al., (2012) som gjordes i Sverige visade att barnen upplevde positiva effekter när de 

fick stöd, information och ökad kunskap om förälderns psykiska sjukdom.  

 

Samtidigt är det knappt hälften av psykiatrisjuksköterskorna som frågar patienterna om de har 

barn (Houlihan et al., 2013). På grund av att det sällan tas med i förälderns patientjournal om 

föräldern har barn finns det inga tillförlitliga uppgifter om antalet barn till psykiskt sjuka 

föräldrar (Socialstyrelsen, 2011). Sjuksköterskorna efterfrågar ett bättre samarbete mellan 

professioner för att bättre kunna ge dessa barn stöd (Houlihan et al., 2013). Enligt Knutsson-

Medin, Edlund & Ramklint (2007) så behövs det upprättas särskilda arbets- och 

förhållningssätt kring barnen och relationen till föräldern. Det finns idag program, 

interventioner och stöd tillgängligt till dessa barn i olika kommuner, om barnet inte upptäcks 

kan inte hjälpen erbjudas. Barn själva upplever det som negativt när de inte får en god kontakt 

med personalen som behandlar deras förälder (Knutsson-Medin, Edlund & Ramklint, 2007).  

 

Houlihan et al. (2013) beskriver att som sjuksköterska med ansvarsområdet att möta dessa 

barn krävs bättre samverkan, förändrade metoder och rutiner, personalutbildning samt en 

förändrad syn på psykisk sjukdom och psykiskt sjuka. Sjuksköterskorna på Irland (Houlihan 

et al., 2013) beskrev tydligt sina brister och kunde även peka ut brister i både organisationen 

de verkar i samt i sin utbildning. 
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Slutsats  
Våra slutsatser utifrån barnens upplevelser av att leva med en psykisk sjuk förälder är att det 

finns ett behov av stöd för dessa barn. Barnen förbises och blir en lidande tyst part i vården av 

sin psykiskt sjuka förälder. Vi anser att sjuksköterskor först och främst som vidareutbildar sig 

till psykiatrisjuksköterskor behöver mer kunskap och beredskap för att kunna synliggöra dessa 

barn och leda dem till lämpliga instanser där de kan få stöd. Vi vill med denna studie och 

kunskap göra osynliga barn, synliga.  

 

Betydelse  
Sjuksköterskor har en betydande roll i den så kallade alliansen, det vill säga ett band mellan 

patienten och dennes vårdare. I och med detta tycker vi att obligatorisk utbildning där man 

belyser de osynliga barnen för all personal inom psykiatrin bör tillämpas. Samtalsmetodik 

som är anpassad för området bör också tillämpas, det vill säga emellan sjuksköterska och barn 

till föräldrar med psykisk sjukdom. 

 

Förslag  på  vidare  forskning  
Önskvärt hade varit om det fanns fler studier om bland annat barnens upplevelser till 

sjukvården eftersom barnen i de artiklar vi hittat tar upp det som ett problem. Det borde även 

efter denna studie tas upp en ny aspekt som exempelvis vad stödinsatserna kan visa för positiv 

effekt för barnen, för att förbättra barnens livssituation. 

 

Författarnas  insatser  
Författarna i denna litteraturstudie har arbetat gemensamt under hela arbetsprocessen. Under 

skrivandets gång har författarna lärt känna varandras styrkor och svagheter i skrivandet. Detta 

har lett till en mycket mer effektiv arbetsprocess då varje författares styrkor har kunnat 

användas. Författarna har tagit del av all datainsamling samt arbetets innehåll, viss läsning har 

skett på olika håll för att sedan tillsammans diskuterats för att få en bredare förståelse och 

synvinkel. Författarna är eniga om att tidsplan har följts och att arbetet med litteraturstudien 
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har fördelats lika.  
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Bilaga 1. Artikelmatris.  

 

Författare, år, 
land & 
artikelnr. 

Titel Syfte Metod, 
urval 
n= antal 
deltagare 

Resultat Kvalitets
bedömnin
g 

Baik, S., & 
Bowers, B. 
2005  
USA 
 
 

Living with a 
mother with 
chronic 
depression: to 
tell or not to 
tell? 

Förstå barns 
upplevelser/erfar
enheter av att 
leva med mödrar 
som har 
depression och 
hur barnen 
förstår sitt 
avslöjande om 
upplevelserna till 
omgivningen.  

Metod: 
empirisk, 
kvalitativ 
studie. 
intervjuerna 
analyserade
s med 
grounded 
theory. 
urval: vuxna 
barn mellan 
26-50 år. 
modern 
depression 
samt 
flertalet 
inläggningar 
inom 
psykiatrin.  
N= 5 

Tre typer av avslöjande 
identifierades hos barnen: 
“self-disclosing”, “first 
dsclosing” och “Selectiva 
disclosing. Avslöjandets 
sätt ändras i samband 
med barnens uppväxt och 
deras förstståelse för 
moderns sjukdom. vad de 
avslöjar  samt när och i 
vilket syfte. mest 
signifikant är att vad som 
avslöjas ändras 
anmärkningsvärt 
beroende på barnets 
uppfattning om moderns 
problem. 

Medelhög  

Foster, K. 
2010 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘You’d think 
this roller 
coaster was 
never going to 
stop’: 
experiences of 
adult children 
of parents with 
serious mental 
illness 

Att utforska 
upplevelsen av 
vuxna barn till 
föräldrar med 
psykisk sjukdom 
och hur de 
hanterar sina 
erfarenheter. 

Metod: 
kvalitativ 
Urval: 
deltagarna 
skulle vara 
över 18 år 
n= 10 

4 teman: att vara osäker, 
kämpa för att ha kontakt, 
att vara ansvarsfull och 
söka balans 

Hög 
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Garley, D., 
Gallop, R., 
Johnston, N., 
& Pipitone, J.  
1997 
Kanada 
 
 

Children of the 
mentally ill: a 
qualitative 
focus group 
approach 

Att undersöka 
barnens 
subjektiva 
upplevelser till 
föräldrar med 
psykisk sjukdom.  
 

Metod: 
kvaliativ  
urval:  
deltagarna 
skulle vara 
mellan 11-
15 år 
n = 6 

4 teman: förståelsen för 
sjukdomen, känna igen 
tecken, påverkan att vara 
på sjukhuset och hantera 
sjukdomen 

Medelhög 

Harstone, A., 
& Charles, G. 
2012 
Kanada 
 
 

Children of 
parents with 
mental illness: 
Young caring, 
coping and 
transitioning 
into adulthood.  

Vuxna barns 
upplevelser av att 
leva med en 
förälder med 
psykisk sjukdom. 

Metod: 
Kvaliativ  
 
6 vuxna 
barn mellan 
27-63 år. 

Svårigheter för barn till 
psykiska sjuka föäldrar 
att utveckla egna 
relationer, barnens 
anknytningsförmåga 
påverkades negativt. 

Hög 

Meadus, R., & 
Johnson, B. 
2000 
Kanada 
 
 
 

The 
experience of 
being an 
adolescent 
child of a 
parent who has 
a mood 
disorder. 

Att utifrån 
barnens 
perspektiv 
beskriva 
upplevelsen av 
att leva med en 
förälder som har 
psykisk sjukdom. 

Metod: 
kvalitativ 
urval:  
<17 år 
n= 3 

3 teman: 
Frånvarande förälder, 
brist på kunskap och 
förståelse och skapa 
sammanhang och 
acceptera 

Hög 

Mordoch, E., 
& Hall, W.  
2008 
Kanada 
 
 

Children’s 
perceptions of 
living with a 
parent with a 
mental illness: 
finiding the 
rythm and 
maintaining 
the frame 

Att försöka förstå 
barnens 
upplevelser och 
hur de hanterar 
sin situation när 
de lever med en 
förälder som 
diagnotiserats 
med psykisk 
sjukdom. 

Metod: 
kvalitativ 
urval: 
deltagarna 
var mellan 
6-16 år och 
skulle bo 
hel/del-tid 
med en 
förälder 
med 
depression, 
schizofreni 
eller bipolär 
sjukdom.  
n= 22 

Stöttningen till barnen är 
viktig för att barnen ska 
klara av “livet”. Visar 
även att barnen har goda 
“överlevnadsmekanismer
” och är medvetna om 
hur deras situation ser ut. 
Barnen behöver mer 
resurser från vården.  

Hög 

Murphy, G., 
Peters, K., 
Wilkes, L., & 
Jackson, D. 
2015  
Australien  

Childhood 
parental 
mental illness: 
living with 
fear and 
mistrust 

Vuxna barn till 
psykiskt sjuka 
föräldrar. Att 
samla vuxna 
barns berättelser 

Metod: 
kvalitativ 
urval: 
partnership 
model 
användes 

Fyra huvudämnen 
identifierades samt sju 
subteman. studien 
fouserade bara på “living 
with fear and mistrust”.  

Hög 
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om det egna 
föräldrarskapet.  

för att välja 
ut 
deltagarnan
= 13 vuxna 
barn 

O’Brien, L., 
Anand, M., 
Brady, P., & 
Gillies, D.  
2011  
Australien  
 
 

Children 
visiting 
parents in 
inpatient 
psychiatric 
facilities: 
perspectives of 
parents, carers 
and children.  

Att identifiera 
barnens 
perspektiv av att 
besöka 
sjukvården.  

Metod: 
kvalitativ 
urval: 
föräldrarna 
skulle vara 
inneliggand
e någon 
gång under 
de 12 
månadernad
å studien 
gjordes. 
barnen 
skulle vara 
0-18 år och 
engelsktalan
de. 
n=13 

5 teman: “making the 
decission about children 
visiting”, “being 
responsable for the 
children while on the 
unit”, “being a child 
visiting”, “looking for 
help” & “being family 
friendly”.  

Hög 

Pölkki, P., 
Ervast, S., & 
Huupponen, 
M.  
2004 
Finland  
 

Coping and 
recilience of 
children of a 
mentally ill 
parent.  

Att undersöka 
barns upplevelser 
att leva med en 
psykisk sjuk 
förälder. Utifrån 
fem 
frågeställningar. 

Metod: 
narrativa 
berätelser 
och 
semistruktur
erade 
intervjuer 
som 
analyserade
s med 
grounded 
theory. 
Urval:  
n= 17 

Barnen upplevde 
stressreaktioner av 
sitationen med den sjuke 
föräldern, de använde sig 
utav praktiska 
problemlösningar samt 
copingstrategier. 
Resiliensen kunde 
påvisas. Barnen upplevde 
att de inte fick stöd och 
information av 
professionella. 
Slutresultatet är att 
barnen behöver mer stöd 
och information och det 
är nödvändigt att lära sig 
mer om barns 
upplevelser.  

Medelhög 

Van Parys, H., 
& Rober, P. 
2013 
Belgien 

Trying to 
comfort the 
parent: A 
qualitative 

Att utifrån barns 
perspektiv 
beskriva ombytta 
roller, deras 

Metod: 
kvalitativ, 
tematisk 
analy samt 

8 teman som beskriver 
barns upplevelser kring 
vårdande av sin förälder. 

Hög 
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study of 
children 
dealing with 
parental 
depression.  

upplevelse av att 
vårda föräldrar.  

en 
mikroanalys
. 
Familjeinter
vju med en 
eller fler 
föräldrar 
närvarande 
samt i vissa 
fall ett 
syskon. 
Barn 7-14 
år. 
n= 14 barn 

 

 

 

 

 

 

 

 


