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Abstrakt 

Bakgrund 

Psykisk sjukdom är vanligt förekommande och påverkar inte minst barnen som lever 

i familjer med en psykiskt sjuk förälder. Enligt Folkhälsomyndigheten lever minst 8% 

av alla barn i denna situation. För att kunna ta hand om dessa barn och se till att de 

får sina behov tillgodosedda behöver deras situation uppmärksammas. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa barns upplevelser av att leva med en psykiskt 

sjuk förälder. 

 

Metod 

En kvalitativ litteraturstudie genomfördes genom sammanställning av tretton 

vetenskapliga artiklar baserade på empiriska studier. Analys av innehållet i artiklarna 

gjordes med hjälp av en metod för litteraturstudier beskriven av Olsson och 

Sörensen. 

 

Resultat 

Under arbetets gång framkom subkategorier som i sin tur placerades in under tre 

huvudkategorier. Barn har oavsett land liknande erfarenheter och känslor samt 

upplever de en brist på information. De känslor som barnen upplever rör sig om 

rädsla, skam och ensamhet och bidrar till bland annat isolering.  

 

Konklusion 

Som vårdpersonal är det viktigt att inte bara behandla sjukdom utan att även 

uppmärksamma anhöriga till den sjuka. Genom att uppmärksamma barn som lever 

med en psykiskt sjuk förälder kan sjukvården i ett tidigt skede hjälpa och förbättra 

sina insatser. 

 

Nyckelord 

Förälder med psykisk sjukdom, Barns upplevelse, Förälder- Barn relation, Kvalitativ 

litteratur studie. 



 
 

Abstract 

Background 

Mental illness is a common disorder and affects children living in families with a 

mental ill parent. According to the Swedish authority Folkhälsomyndigheten are 

there approximately 8% children living under these circumstances. In order to care 

for these children and see to their needs, their situation needs more attention.  

 

Aim 

The aim with this study was to illuminate the experiences of children living with 

mentally ill parents. 

 

Methods 

A qualitative literature study was performed using thirteen scientific articles based on 

empirical studies. Content analysis of the articles was made through using a method 

for literature analysis according to Olsson and Sörensen.  

 

Results 

During the procedure subcategories were established. These subcategories were then 

placed under three main categories. Children have independently of residing area, 

similar experiences and feelings as well as lack of information. The feelings that 

children are experiencing are amongst others shame, fear and loneliness, which are 

contributing factors to their isolation.  

 

Conclusion 

As healthcare provider, it is important not only to acknowledge disorders but also to 

take care of the relatives of the sick person. Through paying attention to children 

living with mentally ill parents the healthcare can help these children and improve 

their contribution. 

 

Keywords 

Parental mental illness, Children’s experiences, Parent-Child Relations, Qualitative 

literature research. 
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Inledning 

 

Det är sedan länge känt att barn som lever i familjer med psykiskt sjuka föräldrar blir 

utsatta för negativa påfrestningar specifikt om de inte har tillgång till något 

psykosocialt stöd. Vårt intresse för att göra den här studien väcktes när vi studerade 

en kurs om psykiatriska sjukdomar och vi undrade hur barnen i sådana 

familjekonstellationer mår. Psykisk ohälsa i olika former har blivit allt vanligare med 

årens lopp och många människor upplever stressymptom, kanske på grund av att 

arbetsliv fordrar mer av oss och att vi ständigt måste kunna vara flexibla och beredda 

till ackommodation (Skärsäter, 2009, 712). Men det finns också individuella 

egenskaper som påverkar oss olika och vår förmåga att hantera stressfyllda 

situationer (Asp & Ekstedt, 2009, 423). Psykisk ohälsa är en samlingsterm för ett 

stort antal sjukdomar så som depression, ångest, schizofreni, utmattningssyndrom 

och bipolaritet bland annat (Socialstyrelsen, 2013). En grupp som brukar förbises i 

sammanhanget psykisk ohälsa är barnen som lever med psykiskt sjuka föräldrar. Det 

finns ett stort antal barn under 18 år som lever nära en psykiskt sjuk förälder. Bara i 

Sverige estimeras antalet barn som lever med en förälder som har någon form av 

psykisk ohälsa eller missbruk utgöra ca 8% (Folkhälsomyndigheten, 2016) 

 

Bakgrund 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) kommer ca 25 % av 

Sveriges befolkning att någon gång få någon typ av ångestsyndrom skriver Skärsäter 

(2012, 716) och ungefär 5 % av befolkningen lider av någon form av depression, enligt 

Berglund et al (2005). Psykiska besvär är vanligare hos flickor och kvinnor än hos 

pojkar och män. Det är också mer förekommande hos de som har lägre utbildning, 

samt mer frekvent i form av depressioner och ångesttillstånd, hos yngre än hos äldre 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykisk sjukdom i familjen leder ofta till ekonomiska 

svårigheter, då den sjuka föräldern inte klarar av vardagen och sitt arbete. Därmed 

kan bl. a barns fritids aktiviteter bli lidande, vilket kan vara en bidragande orsak till 

att barnen blir isolerade, när de inte kan delta i olika aktiviteter som sina jämnåriga. 

Både barn och föräldrar kan känna skuld och skam, barnen över att deras familj inte 

är som andras och föräldrar över att de inte kan ge barnen vad de behöver, eller 

tillgodose barnens behov i form av omsorg (Socialstyrelsen, 2013). 
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Hur barnen drabbas 

Att leva med en förälder med psykisk ohälsa kan i allvarligare fall leda till att barn 

familjehems placeras men även till att barnen själva utvecklar psykisk ohälsa. Studier 

har visat att de barn som växer upp med psykiskt sjuk förälder lider förhöjd risk att 

drabbas av misshandel, omvårdnadssvikt och försenad utveckling (Aldridge, 2006), 

och detta kan ha en negativ effekt på både kognitiv och språklig utveckling, samt på 

koncentrationsförmågan (Cooklin, 2006). Det som kanske är det vanligaste är att 

barn med en psykiskt sjuk förälder blir lidande i vardagslivet, ofta på grund av att 

barnen befinner sig i en beroendeställning gentemot föräldrarna (Socialstyrelsen, 

2013). Men det finns också studier som visar att barnen till psykiskt sjuka föräldrar 

utvecklar en tidigare mognad (Bursnall & Cannon & Chiu & Pakenham, 2007). Många 

studier som görs inom detta område belyser ofta förälderns situation och hur 

föräldraskapet påverkas av psykisk sjukdom samt hur deras förmåga att ge 

hemmavarande barn rätt omvårdnad påverkas (Hjorthöj, Munk Laursen, Nordentoft, 

Ranning & Thorup, 2013), men i detta glöms ofta barnen bort och barnens rättigheter 

till en trygg och säker omvårdnad åsidosätts. Enligt Cooklin (2006), så påverkas barn 

med en psykiskt sjuk förälder på många olika sätt, bl.a. så upplever barn att de tappar 

kontakten med sina föräldrar, de upplever att det förväntas mycket av dem och de är 

oroliga för förälderns säkerhet. Att se sin förälder gradvis förändras psykiskt kan 

även det påverka barnen genom att de har svårare att förstå och veta hur de ska agera 

gentemot föräldern, än om föräldern skulle ha drabbats av en vanlig sjukdom såsom 

stroke eller olycka (Ireland & Pakenham, 2010). Detta kan i sin tur resultera i att 

barnen blir rädda och inte litar på sina föräldrar. Barn som växer upp i familjer där 

en eller flera föräldrar har en psykisk sjukdom blir i många fall ett slags vårdgivare till 

sina föräldrar och flera kvalitativa studier som benämner detta har gjorts under årens 

lopp, bl.a. så rapporteras det att barn som lever med en psykiskt sjuk förälder 

upplever en högre grad av obehag inför vårdgivande, än barn som har en förälder 

med en fysisk åkomma (Ireland & Pakenham, 2010). I Aldridges studie från 2006, 

nämns det att barn, specifikt flickor som har en psykiskt sjuk mamma är mer 

benägna att ta på sig en vårdnadsroll, speciellt om mamman är arbetslös. Hur barn 

förstår och uppfattar den psykiska sjukdomen som föräldern lider av, behöver 

framtida studier undersöka (Anding, Christiansen, Schrott & Röhrle, 2015).  
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Om barn får information om sin förälders sjukdom så kanske de söker hjälp tidigare 

än vad deras föräldrar gjorde när liknande symptom uppstår (Beardslee, Gladstone, 

Forbes & Diehl, 2015). 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall sjuksköterskan tillgodose både patienters och 

anhörigas trygghet och vårdbehov (HSL, 1982). I yrkesrollen som sjuksköterska 

möter man människor i olika åldrar med olika former av psykisk ohälsa, därför är det 

viktigt att känna till om dessa tillstånd. Anhöriga till psykiskt sjuka specifikt barn som 

lever nära psykisk sjukdom får inte glömmas bort. Vi måste kunna ta vara på den 

unika chans vi har som vårdgivare att genom vårt möte med dessa barn kunna 

urskilja deras kapacitet och på så sätt kunna stödja dem (Skärsäter, 2009, 744). Detta 

och att ge mötet med barnen tid, lyssna och kunna informera på ett anpassat sätt för 

barnen är viktiga förutsättningar för att skapa det förtroende som barnen behöver, så 

att de vågar öppna sig och delge sjuksköterskan sina funderingar och problem. Det 

finns ingen mall över hur vårdpersonal skall uppföra sig och ställa frågor (Eide & 

Eide, 2013, 421), utan de får anpassa situationen efter patienten och anhöriga.  

 

Teoretisk referensram 

Vi, författarna till denna litteraturstudie har valt att utgå från Antonovskys teori om 

KASAM, känsla av sammanhang. Teorin baseras på ett salutogent perspektiv på 

varför en person har hälsa och hur hen hanterar svåra livssituationer. I KASAM- 

känsla av sammanhang ingår begriplighet som speglar hur personen förstår 

händelser och vilken uppfattning av omvärlden personen har, samt hanterbarhet som 

beskriver hur personen upplever att hen hanterar olika händelser samt vilka resurser 

personen har. Den sista dimensionen i KASAM är meningsfullhet och återger i vilken 

utsträckning personen känner engagemang. Om en person upplever sitt liv som 

begripligt, hanterbart och meningsfullt desto högre KASAM har personen och 

därmed kan hen hantera påfrestande händelser bättre (Langius- Eklöf, 2009, 99). 

Antonovsky har resonerat kring varför vissa individer i påfrestande lägen blir sjuka 

medan andra i samma situation klarar sig och han har kommit fram till att i detta 

begrepp, “känsla av sammanhang”, är känslan av mening det mest basala. Tycker inte 

personen att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar så har hen mindre 

motståndskraft att klara av olika svåra situationer (Langius-Eklöf, 2009, 97).  
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Problemformulering 

Barn som lever med en psykisk sjuk förälder utsätts för stora påfrestningar i sin 

hemmiljö, men glöms ofta bort i vårdsammanhang. Genom att söka fördjupad 

kunskap om barnens känslor och behov i denna situation, kan stödinsatser för denna 

grupp på tidig nivå planeras lättare. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk 

förälder.  

 

Metod  

Metoden som valts för detta är att genomföra en litteraturstudie av tidigare empiriska 

studier med kvalitativ ansats med fokus på barnens upplevelse av att leva med en 

psykiskt sjuk förälder. Med kvalitativ ansats menas att det är texten ifrån t.ex. 

intervjuer som är det huvudsakliga arbetsmaterialet (Olsson & Sörensen, 2012, 23). I 

sökmetoder, urval och analys redovisas hur artiklarna valts för att på bästa sätt svara 

mot det syfte som vi författarna av denna litteraturstudie velat belysa.  

 

Sökmetoder 

Vi, författarna har med hjälp av databaserna Cinahl, PsycINFO och Pubmed sökt 

artiklar som ska svara mot syftet. De sökord vi författarna använt oss av finns 

representerade i en sökmatris (se tabell 1, bilaga 1), men listas även här: parental 

mental disorder, children,, experience, caring, parents with depression, parents with 

schizophrenia. Dessa sökord gav oss författarna inte nog med artikelträffar, varvid vi 

författarna lade till fler sökord som dykt upp under artikelinsamlingens gång. De nya 

sökorden var: mental illnesses, growing up with, impaired, youth adjustment, 

disability, caregiving, coping, adolescents, comfort, needs, burden, psychological 

illnesses. I alla sökningar via Cinahl och PsycINFO användes den booleska termen 

AND. Begränsningar som gjordes för att hitta relevanta artiklar var att artiklarna 

skulle vara på engelska, peer-reviewed och befinna sig i årspannet 1996 till 2016. 

Dessa val gjordes för att båda författare till denna litteraturstudie kan engelska, och 

sökningen inom det angivna årspannet gjordes för att både hitta tillräckligt antal 

artiklar samt för att förändringar sker långsamt inom detta område. 
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Urval 

Vi, författarna till denna litteraturstudie har i huvudsak använt artiklar med kvalitativ 

metod, men även artiklar med blandat kvalitativ och kvantitativ metod. Dock har vi 

bara använt de kvalitativa delarna i artiklarna till resultatet. Detta eftersom vi sökte 

barnens upplevelse av att befinna sig i situationen med en psykiskt sjuk förälder och 

eftersom kvalitativa studier har ett “inifrån-perspektiv” (Olsson & Sörensen, 2012, 

19). Som psykiskt sjuka föräldrar räknade vi in föräldrar med depression, schizofreni, 

bipolär sjukdom, tvångssyndrom, ångest och utmattningssyndrom. Kriterier för 

inklusion har bestämts med syftet att bedöma vilka data som skall exkluderas eller 

inkluderas i litteraturstudiens resultat och analys. De inklusionskriterier som använts 

är att deltagarna i de valda vetenskapliga artiklarna skall ha varit barn eller 

ungdomar. Den ålder vi eftersträvat har varit 5-19 år, då yngre barn har svårt att 

uttrycka sina känslor och äldre barn oftast flyttat hemifrån. Ytterligare 

inklusionskriterier har varit att barnen eller ungdomarna i studierna hade minst en 

psykiskt sjuk förälder och att artiklarna ska ha graderats som medel eller hög kvalitet 

i vår kvalitetsgranskning. Exklusionskriterier har varit om artikeln graderats som låg 

i kvalitetsgranskningen, och även om ålder hos deltagarna varit över 19 år samt om 

föräldrarna har haft andra sjukdomar eller missbruksproblematik. Studierna 

kommer från USA, Irland, Kina, Canada, Storbritannien, Sverige, Finland, Belgien 

och Norge.  

Forskning kan ibland innebära systematisk litteraturgranskning, där forskare börjar 

med att definiera problemet, sedan specificerar hen urvalskriterier och samlar in 

fakta genom klassificering i olika kategorier (Olsson & Sörensen, 2012, 278-279 ). 

Urvalet som gjorts (se sökmatris 1, bilaga 1) har varit en stegvis process där första 

urvalet handlade om att läsa titlar som verkade svara på syftet. Nästa steg var att läsa 

de utvalda titlarnas abstrakt och sedan att läsa de utvalda artiklarna i sin helhet. På 

detta sätt fann vi, författarna, ett antal artiklar som kvalitetsgranskades, de med 

medel och hög kvalitet valdes ut och finns representerade i artikelöversikten över 

kvalitetsgranskning (se bilaga 2). Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av SBUs 

mall för granskning (se bilaga 3) av kvalitativa artiklar av båda författare till denna 

litteraturstudie tillsammans. Enligt Bahtsevani, Stoltz, & Willman, (2010, 83) får den 

vetenskapliga kvalitetsgranskningen en större tillförlitlighet om flera granskare 

genomför den. 
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Analys 

Vi började med att läsa de valda artiklarna var för sig, för att bilda oss en uppfattning 

om innehållets skillnader och likheter. Artiklarna lästes flera gånger av oss 

författarna, för att inte något skulle missas och för att vi skulle få en helhetsförståelse. 

Ett ytterligare skäl var att vårt slutgiltiga val av artiklar skulle kunna grundas på en 

väl sammansatt information om ämnet. Anteckningar och understrykningar gjordes i 

samband med att artiklarna lästes. Vi började med att sammanföra artiklarnas 

innehåll i olika områden genom att bilda meningsenheter, baserat på våra egna 

tolkningar av texten, men enligt en modell av Olsson och Sörensen, (2012, 160). I 

denna metod ingår att bearbeta stora textmassor genom att göra meningsbärande 

enheter. Detta utan att fakta och textens innebörd förloras. Vi bildade subkategorier 

som var skam, ensamhet och sorg, stress och oro, rädsla samt påverkan på 

självförtroende och skola, de fyra subkategorierna placerades sedan in under området 

Barnens känslor av utsatthet och familjesituationens inverkan på självförtroende 

och skolgång. De nästföljande subkategorierna som uppstod var sätt att hantera 

hemsituationen och att vara förälder åt föräldern, dessa sammanfördes sin tur in 

under huvudkategorin Barnens bemästringsstrategier och ombytta roller mellan 

barn och förälder.  De sista subkategorierna som vi gjorde var kommunikation med 

omgivningen och information och möte med vården, de två subkategorierna fick plats 

under Vikten av kommunikation. Där det uppstod tveksamheter inom vilket kategori 

informationen hörde, diskuterade vi med varandra och kom gemensamt fram till var 

någonstans informationen skulle placeras. Sammanlagt så analyserades 13 artiklar 

genom denna process. Arbetet genomfördes tillsammans av oss författarna och 

resultatet har sedan lästs och redigerats allt eftersom arbetet framskridit.  

 

Forskningsetik 

Enligt Olsson och Sörensen (2012, 78) så får forskning inte medföra skada eller 

obehag, och därmed har vi, författarna försökt att välja sådana artiklar som har tagit 

hänsyn till forskningsetiska regler som dessa. Eftersom vårt valda syfte var att via en 

litteraturstudie undersöka barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk 

förälder, så involverar detta område artiklar där minderåriga barn ingått i studierna. 

Detta faktum ställer naturligtvis ännu högre krav på att artikelförfattarna tagit 

hänsyn till barns nedsatta autonomi och att samtycke beviljats från ingående barns 
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föräldrar. En del av de artiklar vi valt har genomgått etisk granskning eller så framgår 

det att ett etiskt resonemang förts av artikelförfattarna. I de fall där det inte uppgetts 

något om etisk prövning eller resonemang om att artikelförfattarna kontrollerat att 

deltagare blivit informerade om vad studien går ut på och att tillbörlig information 

erhållits av deltagarna samt att samtycke för minderåriga alltid emottagits från 

föräldrar, eller så har barnen accepterat själva att delta.  

 

Resultat 

När vi författarna gick igenom artiklarna så delades resultatet in i tre områden: 

Barnens känslor av utsatthet och familjesituationens inverkan på självförtroende och 

skolgång, Barnens bemästringsstrategier och ombytta roller mellan barn och förälder, 

samt Vikten av kommunikation och information. 

Dessa delades sedan in i subkategorier för att kunna sammanställa resultatet. Nedan i 

tabellen (se Resultattabell 1, s. 9 ), visas de kategorier och subkategorier som 

författarna valt att redovisa utifrån artiklarna som använts i denna litteraturstudie. 

 

Resultattabell 1. 

Subkategorier Kategorier 

Skam, ensamhet och sorg 

Stress och oro 

Rädsla  

Påverkan på självförtroende och 

skola 

Barnens känslor av utsatthet och 

familjesituationens inverkan på 

självförtroende och skolgång 

Sätt att hantera hemsituationen 

Att vara förälder åt föräldern 

 

 

Barnens bemästringsstrategier och 

ombytta roller mellan barn och 

föräldrar  

 

Kommunikation med omgivning 

Information och möte med vården 

Vikten av kommunikation och 

information 

 

 

Barnens känslor av utsatthet och familjesituationens inverkan på 

självförtroende och skolgång 
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Skam, ensamhet och sorg 

Barnen som lever med psykiskt sjuka föräldrar, berättar att människor ofta ser 

psykiskt sjuka som våldsamma och farliga. Enligt Chan & Chau, 2010, så visar denna 

stigmatisering på att samhället har svårt att acceptera psykiskt sjuka. En deltagare i 

litteraturen berättar att hon kände oro över att folk skulle attackera hennes familj och 

tro att även hon har psykiska problem. En studie visar på att barnen själva tar på sig 

ansvaret att skydda både sig själva och sina föräldrar från utomståendes 

kommentarer, genom att undvika att vistas ute i offentliga miljöer (Chan & Chau, 

2010). Resultatet visar på att barn, specifikt i asiatiska länder upplever större 

påtryckningar vad gäller stigma än barn i västvärlden, eftersom psykisk sjukdom är 

mer förenat med skam i dessa länder. Barnen berättar att familjen förlorar sin heder, 

om det finns psykiskt sjuka i familjen, (Chan et al 2010) och det är därför också 

förenat med skam att berätta för andra (Griffiths, Matthews, Norris & Stallard, 2012). 

Barnen i dessa familjekonstellationer tror att man ska hålla den psykiska sjukdomen 

hemlig och blir skamsna om utomstående upptäcker familjesituationen (Somers, 

2006; Paulson et al, 2004). Detta synsätt leder ofta till att barn i dessa situationer 

ofta blir socialt isolerade och de känner sig ensamma till följd av att de inte kan dela 

med sig. De berättar att de ofta befinner sig ensamma med tunga tankar och 

smärtfulla känslor (Trondsen, 2012). Stigmatisering gör även att barnen i dessa 

familjer ofta känner frustration över att deras familjer inte beter sig som ” vanliga 

familjer” (Östman, 2016) och de beskriver känslor av förlust och sorg över att de, på 

grund av sin familjesituation, inte lever samma liv som andra (Paulson, Tibbo & 

Valiakalayil, 2004; Trondsen, 2012).  

 

Stress och oro 

Barnen känner att en familjesituation med en psykiskt sjuk förälder är stressande och 

de får ofta fysiska symtom, såsom huvudvärk (Chan et al, 2010). En studie visar på 

att barn också till en viss grad påverkas av förälderns psykiska ohälsa så att de själva 

känner sig mer ledsna, oroliga och stressade (Rober & Van Parys, 2013).  Det 

framkommer således att barnen lider av stor oro, i minst två av studierna, men att 

barnen ofta väljer att dölja det för sina föräldrar (Chan et al, 2010; Rober et Al, 2013). 

De berättar att de för att inte uppröra föräldrarna håller tillbaka sina egna 

känslomässiga yttringar som till exempel att gråta inför föräldrarna (Chan et al, 

2010).  Osäkerheten i en förälders beteende och humör är ofta en källa till oro och 
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vilket kan vara svårt för ett barn att hantera. Studier visar på att barnen oroar sig för 

att föräldern ska återinsjukna och/eller begå självmord när de inte är hemma och till 

exempel befinner sig i skolan (Chan et al, 2010; Cribb, Huline-Dickens, Norman, 

Stallard & Salter, 2004; Rober et Al, 2013).  Flera barn beskriver en tvekan att bjuda 

in hem vänner då de inte vet vilket tillstånd deras föräldrar befinner sig i (Trondsen, 

2012). Vissa barn är känsliga för signaler som föräldrar sänder ut till exempel som att 

föräldern stannar hemma från jobbet eller visar tecken på att bli lättare arg och 

ledsen (Rober et al, 2013) och detta kan då avgöra hur barnen agerar. Ett 

alarmerande resultat är att forskning visar på att barn på grund av oro och depression 

över sina föräldrars psykiska tillstånd själva kan utveckla ohälsa av psykisk karaktär 

(Abel, Bee, Berzins, Calam & Pryjmachuk, 2013), och en del studier visar på att barn 

är oroliga över att de själva ska drabbas (Paulson et al, 2004; Gallop, Garley, 

Johnston & Pipitone, 1997; Trondsen, 2012;) och därmed försöker de hålla koll på 

symtom, som kan tyda på att de har fått sjukdomen (Griffiths et al, 2012). Små barn 

har svårt att sätta ord på sina känslor men genom kroppsspråk så kan konfusion, oro 

och nervositet utläsas hos denna grupp (Ervast, Huupponen & Pölkki, 2008). 

Flertalet barn rapporterar känslor av ledsamhet och även depression och de känner 

oro och svårigheter med både vänskaps- och familjerelationer. I en studie beskriver 

barnen sitt vardagliga liv som influerat av sin förälders sjukdom med både svåra 

praktiska och emotionella förändringar att hantera (Trondsen, 2012). 

 

Rädsla  

Barnen upplever ofta rädsla när en förälder förändras i samband med sjukdom. 

Förändringen i personlighet kan innebära att föräldrar blir våldsamma eller begår 

övergrepp, och detta är situationer som barnen har svårt att förstå (Paulson et al, 

2004; Östman, 2016). När en förälder har en sämre dag, så beskriver barnen att 

rädslan kan utlösas av väntan på att ett utbrott från föräldern skall inträffa 

(Riebschleger, 2004). En del barn berättar att deras hemsituation varit ohållbar när 

deras föräldrar har varit sjuka, så mycket att de av rädsla, har velat fly hemifrån 

(Griffiths et Al, 2012 ). Ett annat antal barn beskriver att en förälders beteende 

inverkar på deras känsla av säkerhet och välmående (Abel et al, 2013). Denna rädsla 

som barnen upplever förekommer ofta i familjer där föräldrar har symtom som 

hallucinationer eller vanföreställningar och som en konsekvens av den sjuka 

förälderns snabba emotionella växlingar (Paulson et al, 2004; Somers, 2006). 
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Studierna visar på att barnen har en tendens till att skuldbelägga sig själva för 

förälderns sjukdom men även för att inte kunna hantera situationen, hjälpa föräldern 

eller genom att skapa en trygg atmosfär för sin mamma eller pappa (Östman, 2016). 

En del barn uttrycker rädsla över vad som kommer att hända med föräldern när de 

själva blir vuxna och flyttar ut (Paulson et al, 2004), och även rädsla för att besöka 

sjukhus, vilket kan vara fallet när deras föräldrar behöver vård. De berättar att de 

känner sig obehagliga till mods och det är inte sällan de upplever rädsla för andra 

intagna människor på sjukhuset(Riebschleger, 2004).  

 

Påverkan på självförtroende och skola 

Studier visar på att barn trots smärtsamma situationer, upplever att de har lärt sig att 

bli starkare, visa mer förståelse och mognad (Chan et al, 2010; Paulson et al, 2004; 

Östman, 2016 ). Vare sig barnen till föräldrar med psykisk sjukdom går ner sig i sin 

olycka eller växer genom svårigheterna så beror deras upplevelse på deras attityd och 

perception (Chan et al, 2010). Barnens självförtroende anses utgöra en stor faktor i 

barnens livskvalitet, och självförtroende identifierades av barnen som en positiv 

faktor till deras egen möjlighet att bestämma över sitt liv (Abel et al, 2013). Det har 

visat sig att ekonomiska resurser och stabilitet inverkar på barnens livskvalitet och en 

god ekonomi ger också barnen möjlighet att uppfylla vardagliga aktiviteter som kan 

bygga upp barnens självförtroende. Dålig ekonomi är också kopplat till stigmatisering 

och utgör en barriär i sociala situationer, vilket ofta kan vara situationen i en familj 

där en eller fler vårdnadshavare inte kan arbeta på grund av psykisk ohälsa (Abel et 

al, 2013). Många barn verkar ha problem med skola och att hinna ikapp med 

skolarbete och hemläxor kan vara väldigt svårt när barnen har vårdgivarroll hemma 

(Paulson et al, 2004). Men även oförutsägbarhet och instabilitet i en förälders humör 

stör barnens förmåga att koncentrera sig på skolarbete och det komplicerar deras 

försök att planera sina dagliga liv och framtid. En studie visar på att barn som har en 

förälder med psykisk ohälsa har en tendens att missa fler skoldagar (Somers, 2006) 

och barnen själva säger att förälderns psykiska ohälsa påverkar deras skolgång på ett 

negativt sätt (Gallop et al, 1997). 

 

Barnens bemästringsstrategier och ombytta roller mellan barn och 

förälder  

Sätt att hantera hemsituationen 
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Studier visar att genom att engagera sig i aktiviteter utanför hemmet, (Abel et al, 

2013; Rober et al, 2013; Paulson et al, 2004), så får barnen ett andningshål från 

situationen i familjen och det ger dem även en möjlighet att utveckla sina sociala och 

kognitiva kompetenser. Genom att skapa denna fysiska och känslomässiga distans till 

en sjuk förälder så får barnen även en möjlighet att återhämta sig (Trondsen, 2012). 

Barnens individuella kapacitet för att lösa problem anses vara en viktig komponent 

när det gäller deras välbefinnande (Abel et al, 2013). En bemästringsstrategi som 

används av vissa barn är att ta sig an hushållsarbete, för att slippa konfrontera en 

sjuk förälder och samtidigt sysselsätta sig själva. En annan strategi som en del barn 

använder sig av är att de anpassar sig och aktiviteter så att liknande svåra situationer 

med föräldrar kan undvikas (Rober et Al, 2013).  Att ha en tillgänglig och förtroende 

ingivande person att prata med, är en viktig strategi för barn för att de skall kunna 

hantera familjelivet (Trondsen, 2012). Många olika beteenden såsom att anpassa 

humör, prata med andra och tänka positivt används av barnen som strategi (Johnson 

& Meadus, 2000). Vissa barn kämpar för att hitta balans med att ha en psykiskt sjuk 

förälder, men detta kan som tidigare nämnts i resultatet, influeras av känslor av 

stigma från vänner, bekanta och främlingar (Somers, 2006; Paulson, 2004).  

 

Att vara förälder åt föräldern 

Det framgår i studier att barn lider av att behöva ta större ansvar och de uttrycker det 

som att deras föräldrar inte klarar av att vara föräldrar (Östman, 2016).). Till följd av 

en förälders psykiska sjukdom så blir barnen vårdgivare och därmed utför de 

hushållsarbete och passar yngre syskon (Chan et al, 2010; Paulson et al, 2004 ). En 

del barn har en klar förståelse för vad det innebär för dem när mamma eller pappa är 

sjuk, vad gäller hushållstjänster. De vet att de får jobba extra i hemmet när en 

förälder är sjuk, men det kan också innebära att barnen blir lämnade ensamma 

hemma att klara sig själva (Somers, 2006). Ett fåtal barn får påminna sina föräldrar 

om att ta medicin och föreslå att föräldern söker hjälp när den uppvisar symptom på 

sjukdom (Somers, 2006). Bördan som barnen tar på sig kan vara övermäktig (Gallop 

et al, 1997), men det finns också studier som visar att även om barnen får ta hand om 

svåra uppgifter hemma så tycker de ändå att föräldern tar god hand om dem (Rober 

et al, 2013). Barn till föräldrar med psykisk ohälsa tar ofta på sig ansvaret för de 

yngre syskonen, som tidigare nämnts (Chan et al, 2010; Paulson et al, 2004 ), de 

känner att det är deras uppgift, när den sjuka föräldern inte kan. Föräldrars och 
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barns roller skiftar därför ofta i dessa familjer, vilket leder till att barnen tar mer 

vuxet ansvar, och blir ”förälder åt föräldern” (Ervast et al, 2008).  Studier visar att 

barnen får dåligt samvete om de inte försöker eller misslyckas med att hjälpa till 

hemma (Griffiths et al, 2012). De berättar att föräldrar orkar göra mer under sina 

friskare perioder medan det ofta är tvärtom när föräldrarna inte mår bra 

(Riebschleger, 2004).  

 

Vikten av kommunikation och information 

Kommunikation med omgivningen 

Barnen beskriver värdet av vänskap och social interaktion (Abel et al, 2013), och de 

uttrycker behov av att kommunicera med folk som de litar på, till exempel vänner 

eller släktingar och flera av barnen pratar med den friska föräldern, om sådan finns 

(Östman, 2016).  I en studie berättar barnen att en av anledningarna till att de inte 

vågar dela med sig av familjens situation är att de tror att ingen kan hjälpa dem. De 

upplever det som att vänner kan svika och röja deras hemlighet och detta är en 

bidragande orsak till att de inte litar på andra (Chan et al, 2010). Barnen berättar 

även att det är svårt att etablera förtroende och att de kan känna sig som att de stör, 

och att detta är en orsak till att de väljer att inte berätta (Trondsen, 2012). Barn i 

olika länder uttrycker liknande erfarenheter av att befinna sig i situationer med få att 

vända sig till och som de kan lita på (Chan et Al, 2010: Trondsen, 2012). Barnen 

beskriver hur de ofta känner sig emotionellt och funktionellt separerade ifrån sina 

jämnåriga, specifikt på grund av de olikheter de upplever i hemmiljö vad gäller 

ansvarstagande och dagliga rutiner (Abel et al, 2013) och dessa situationer leder till 

en önskan om att ha någon att anförtro sig åt som kan förstå deras hemsituation 

(Östman, 2016). 

 

Information och möte med vården 

Ett antal barn rapporterar att de är förvirrade över förälderns psykiska diagnos och 

att de inte kan förstå förälderns beteende, samt att de saknar information om sin 

mammas eller pappas tillstånd från hälsovården (Abel et al, 2013). Tydligt är att 

många barn saknar information och öppenhet rörande deras förälders psykiska 

ohälsa både inom familjen och från utomstående. De beskriver denna tystnad som en 

paradox då sjukdomen påverkar familjens liv mycket. Alla dessa barn känner att det 

är viktigt att få information i tidigt stadium av sjukdomen eftersom många av dem 
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har uppmärksammat tecken och förändringar i en förälders humör och beteende som 

har förvirrat dem och oroat dem länge innan de fick information (Johnson et al, 

2000; Trondsen, 2012). Nästan alla barn i studierna efterfrågar mer information om 

sjukdomen (Ervast et al, 2008; Gallop et al, 1997 ; Paulson et al, 2004; Somers, 

2006; Cribbs et al, 2004), men de känner att de hålls utanför kunskap för att det 

anses som olämplig information för dem som barn (Rober et al, 2013). Vissa barn 

förstår vad föräldrar genomgår för vård men de flesta barnen har en väldigt 

begränsad uppfattning om vad den psykiska sjukdomen innebär (Riebschleger, 

2004). Endast en av artiklarna visar på att barnen var väl medvetna om att 

sjukdomen kunde hållas i schack med mediciners hjälp (Gallop et al, 1997). Genom 

att barnen känner igen en förälders signaler på ohälsa så kan de på så vis utveckla en 

viss förståelse för sjukdomen (Griffiths et al, 2012; Rober et al, 2013) 

 Få barn är i kontakt med sjukvården eftersom de tycker att det är svårt att dela med 

sig av sin oro och sina problem med olika personer hela tiden (Trondsen ,2012) och 

de tycker inte om att besöka sjukhuset (Ervast et al, 2008), då de inte upplever 

sjukhuspersonal som hjälpfulla eller tycker att de får ett vänligt bemötande 

(Riebschleger, 2004 ). Men det finns även de barnen med positiva erfarenheter av att 

prata med professionella vårdgivare ( Griffiths et al, 2012 ; Trondsen, 2012).  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa barns upplevelser som lever med en 

psykiskt sjuk förälder. Vi, författarna till denna litteraturstudie har i artiklarnas 

resultat identifierat tre kategorier och resultatdiskussionen utgår från dessa tre 

kategorier. 

Studierna som valts för analysen härstammar ifrån många olika länder, men 

resultatet som framkommit visar ändå på att barn som lever med en psykiskt sjuk 

förälder, oavsett land har liknande upplevelser.  

 

Resultatdiskussion 

Barnens känslor av utsatthet och familjesituationens inverkan på självförtroende och 

skolgång 

Stigmatisering innebär att människor kan ha negativa uppfattningar om en viss social 

grupp i samhället. Vårt resultat visar på att barnen till psykiskt sjuka föräldrar 

upplever generellt en hög grad av stigmatisering och många av dem tycker att det 
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förenat med skam att ha en psykiskt sjuk förälder i familjen. Studierna som vi, 

författarna till denna litteraturstudie, läst visar att barnen ofta undviker att umgås 

med sina föräldrar på allmänna platser av rädsla för att föräldrar ska uppvisa 

sjukdomssymtom och dra på sig andra människors uppmärksamhet. Att känna skam 

kan även leda till att barnen isolerar sig då de upplever att ingen kan förstå deras 

situation, detta är i enlighet med Ireland & Pakenham (2009). En slutsats som vi, 

författarna till denna litteraturstudie drar av resultatet, är att de flesta barn oavsett 

var i världen de lever; upplever känslor av stress, oro och rädsla, samt att barnen är 

oroliga för föräldrarnas hälsa och att de ska begå självmord när barnen inte finns i 

närheten, vilket även är Ahlströms, Danielssons & Skärsäters (2011), uppfattning. 

Stor oro hos barn finns också vad det gäller att föräldrarna inte ska bli friska och 

detta kan leda till att barnen utvecklar skuldkänslor. Enligt Socialstyrelsen så innebär 

barns rättigheter att de ska få en god omvårdnad och en trygg och säker uppväxt. 

Dessa kriterier uppfylls inte alltid av föräldrar med psykisk sjukdom, då de kan ha 

sjukare och friskare perioder som innebär att de klarar av att uppfylla detta mer eller 

mindre bättre (Socialstyrelsen, 2013). Resultatet visar på att när föräldrar inte kan 

engagera sig i barnens aktiviteter, vare sig ekonomiskt eller mentalt, så kan barnen 

lätt känna sig ledsna och isolerade och detta resultat stöds av Beardslee’s studie 

(1998). Vårt resultat visar på att risken att drabbas av psykisk ohälsa och mentala 

svårigheter ökar för barn i familjer där en förälder är psykiskt sjuk och detta fenomen 

beskrivs även i en studie av Pakenham, 2014. Föräldrar kan under sina psykiska 

sjukdomsepisoder uppvisa ett oförutsägbart och annorlunda beteende något som, 

barnen i dessa familjer kan uppleva som obegripligt. Enligt Antonovsky så ökar 

känsla av sammanhang med ålder och stabiliseras vid 30-35 år. Det betyder att barn 

har en låg KASAM och kan ha svårt att förstå situationer där förälderns personlighet 

förändras i samband med psykisk sjukdom (Langius Eklöf, 2012, 99). Därmed blir 

det svårt för barnen att förstå varför mamma eller pappa gör på ett visst sätt och det 

blir även uppenbart för barnen att de inte har en ”likadan” familj som alla andra. 

Detta kan i sin tur påverka barnens sätt att hantera familjesituationen, vad de tänker, 

hur de upplever tillvaron och hur de agerar. Att barnen inte kan förstå sina föräldrars 

beteende kan i även det resultera i att de i vuxenlivet bibehåller känslor av rädsla och 

oro(Jackson, Murphy, Peters & Wilkes, 2015). 

 

Barnens bemästringsstrategier och ombytta roller mellan barn och förälder  



15 
 

Resultatet visar på att ett antal olika bemästringsstrategier används av barn i familjer 

med psykiskt sjuka föräldrar. En strategi är att försöka få distans både fysiskt och 

emotionellt från hemsituationen, vilket även beskrivs av Socialstyrelsen (2013), till 

exempel genom att fly hemifrån och detta bidrar till att barnen kan återhämta sig och 

även utveckla sina egna förmågor. Andra sätt är att söka stöd från omgivningen och 

att anpassa sig genom att göra förändringar i hemmiljön, men även genom att skapa 

en god atmosfär och undvika att uppröra föräldrar. Studier visar att genom att iaktta 

förändringar i sina föräldrars psykiska välmående, så kan barnen avläsa tecken såsom 

förändringar i föräldrarnas humör och på så vis upptäcka sjukdomssymtom. Vårt 

resultat visar även på att barn som vet mer om sina föräldrars sjukdom kan bättre 

hantera situationen och avgöra vad som måste till för att hantera olika lägen som kan 

uppstå, i enlighet med Hall & Mordoch (2008). Genom att till exempel lyssna på 

förälderns röst kan barnen avgöra på vilket humör föräldern är och på så viss välja 

hur de ska reagera, vilket även beskrivs av Ahlström et al (2011). Många barn i 

studierna blir vårdgivare som innebär att de tar på sig ansvar för hushållsbestyr och 

vårdar yngre syskon. Denna börda kan ibland bli för stor och kan därmed resultera i 

att utbildning och fritidsaktiviteter blir lidandes men det finns också barn som mår 

bra av att hjälpa till hemma även om det kan innebära så basala omvårdnadsbehov 

som att se till att mat finns på bordet. En studie av Pakenham & Cox (2014), visar på 

att barn med psykiskt sjuka föräldrar får dra ett större lass hemma och detta stämmer 

väl överrens med det resultat som vi, författarna av denna litteraturstudie, nått fram 

till. Trots att barnen upplever svåra situationer så utvecklas många barns styrkor och 

detta förstärker deras självförtroende när de blir tvungna att ta ett större ansvar 

(Socialstyrelsen, 2013). Enligt en studie av Pakenham (2014), så rapporteras att äldre 

barn som lever i stora städer med en ensam förälder har svårare att anpassa sig till 

familjesituationer jämfört med yngre som lever i förortsområden. Studien visar även 

på att flickor blir mer påverkade av föräldrars ohälsa i form utav att dem får lättare 

fysiska symtom än pojkar, emedan pojkar rapporterar mer allmänna problem, 

resultatet i vår studie visar på att det är fler flickor som deltagit än pojkar i studierna,  

och det finns en viss skillnad vad gäller rapporteringen av hur pojkar respektive 

flickor hanterar familjesituationen. Att kunna hantera sådana familjesituationer där 

barn är vårdgivare åt sin förälder inverkar på hela livssituationen. Det ställer krav på 

både individuell personlighet och vilka resurser som finns att tillgå. Ett lågt KASAM 

kan enligt Antonovsky resultera i att en person inte kan hantera svåra situationer och 
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det i sin tur kan påverka hälsa och livskvalitet. Att inte kunna påverka situationer och 

se struktur inverkar menligt på möjligheter att hantera händelser. Det vill säga att om 

individen inte förstår situationen, kan denne/denna ej heller agera på ett logiskt sätt 

och detta kan ju i hög grad gälla barn som inte har uppnått mogen ålder eller förstår 

situationen. Speciellt viktigt när det gäller utformandet av KASAM är barndom, 

tonårstid och tidigt vuxenliv (Langelius Eklöf, 2012, 103). Barnen som lever med 

psykiskt sjuka föräldrar och får ta ett större ansvar hemma kan därmed utveckla 

antingen ett högre KASAM eller tvärtom beroende på hur de klarar av 

familjesituationen och hur de uppfattar tillvaron (Langelius Eklöf, 2012, 103), vilket 

kan avspegla sig i deras senare vuxenliv (Jackson et Al, 2015). 

 

Vikten av kommunikation och information 

Vårt resultat visar på att barnen som lever med psykiskt sjuka föräldrar har ett behov 

av att få dela med sig av sin hemsituation, detta kan minska deras känsla av isolering, 

vilket är i överrenstämmelse med Dam & Hall (2016). Att få träffa andra barn i 

samma situation som dem själva gör att de inte känner sig lika ensamma och detta 

rapporteras även av Beardslee (1998). Vårt resultat visar på att barn behöver och vill 

ha mer utbildning och information om sina föräldrars sjukdom, och detta är i 

överensstämmelse med Socialstyrelsens utredning om barn som anhöriga till psykiskt 

sjuka föräldrar rekommenderar att barnen ska informeras om vad som görs för att 

hjälpa föräldrar samt familjen på en nivå som de förstår. Även Stenback (2006) tar 

upp vikten av att informera barnen till psykiskt sjuka föräldrar om sjukdomen, då 

ovetskap ofta skapar onödigt lidande och oro och med kunskap och information kan 

barnen även hitta mening med situationen. Barn har som tidigare nämnts ett lågt 

KASAM vilket kanske kan förbättras om de får information och som därmed kan 

motivera händelser. Meningsfullhet är den viktigaste faktorn i Antonovsky teori, har 

inte individen meningsfullhet så blir svåra situationer oförståeliga och därmed tuffa 

att hantera (Langius- Eklöf, 2012, s.99). Då barnen i dessa familjesituationer kan 

utsättas för påfrestande situationer, när mamma eller pappa beter sig annorlunda 

eller till exempel har vanföreställningar, vill vi påstå att information på ett begripligt 

och hanterbart sätt som ger mening åt dessa situationer kan inverka menligt på deras 

sätt gentemot både sin förälder och omgivning. Interventionsprogram som skapats 

för att tillgodose barnens behov utav socialt nätverk spelar en stor roll i att öka deras 

känsla av tillhörighet (Foster, Lewis & McCloughen, 2014). Beardslee’s preventiva 
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familjeintervention är ett program som består av ett antal olika sessioner med 

familjen, där föräldrar och barn får möjlighet att prata om sina erfarenheter. Det är 

både individuella samtal med barn och föräldrar men även i grupp. En studie som 

gjorts med denna intervention i Sverige visar på positivt resultat hos både barn och 

vuxna. Barnens upplevelser av interventionen är att de känner sig förstådda av sina 

föräldrar och att den öppenhet som rådde under samtalen uppmuntrade till frågor 

om sjukdomen (Cederström, Pihkala, & Sandlund, 2012).  En studie gjord av Anand, 

Brady, Gillies & O’ Brien, (2011) visar på att vårdpersonal anser sig sakna kunskap 

om hur de ska bemöta barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Personal tycker sig 

behöva utbildning om barnen och deras behov och om vad barnen behöver för 

information, denna okunskap hos sjukhuspersonal kan kanske därmed vara en 

bidragande faktor till att barnen känner sig ovälkomna i dessa miljöer. Det finns 

också behov utav bättre miljöer och utrymme när barnen besöker sina föräldrar på 

sjukhus (Stenback, 2006). 

 

Metoddiskussion 

Vi, författarna valde att göra en litteraturstudie, och därmed söka efter relevanta 

artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. En litteraturstudie kan genomföras 

om det finns tillräcklig forskning inom området redan och även om vi, författarna till 

denna litteraturstudie fick använda många olika sökord så hittades 13 artiklar som vi, 

författarna tyckte svarade mot syftet av vår studie. Flera olika databaser användes 

också, för att bredda sökningen, men det kan ju givetvis finnas många artiklar som vi, 

författarna missat på grund av att kriterier, såsom fulltext begränsat sökningarna.  

För att bäst svara på litteraturstudiens syfte valdes kvalitativa studier, även om en 

artikel som både innehöll kvantitativ och kvalitativ metod valdes med till resultatet 

dock användes bara den kvalitativa delen av artikeln för resultatet. Alla artiklar som 

valts har haft intervjuer av något slag med sina deltagare och det passar ju 

litteraturstudiens syfte, som varit att just utröna vad barns upplevelser av att leva 

med en psykiskt sjuk förälder varit. De flesta artiklarna har ett överskott på barn av 

kvinnligt kön, så även om resultatet speglar båda kön, är flickors upplevelser de mest 

representerade. De urvalskriterier som eftersträvats och som har använts av oss 

författarna är inklusionskriterier som presenteras väl beskrivet i urval, under metod. 

Vid kvalitetsgranskningen använde vi, författarna oss av SBUs ”mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik-patientupplevelser”. 
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Genom att kvalitetsgranska artiklar kan man få en uppfattning om studiens kvalitet 

och relevans (Bahtsevani, Stoltz & Willman, 2006, 83). Men även om vi, författarna 

tillsammans gjort kvalitetsgranskningen för att öka tillförlitligheten, kan ovana att 

granska givetvis spela in i hur artiklarna graderats. Enligt Olsson och Sörensen (2012, 

164 ), så beror även tolkning av vetenskapliga texter på forskarens förförståelse och 

eftersom vi, författarna till denna litteraturstudie haft både en kurs inom ämnet och 

även har personliga erfarenheter av området, så kan detta ha påverkat 

litteraturstudiens resultat. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Fyra av artiklarna som valts till resultatet hade blivit etiskt godkända, medan de 

andra hade begärt samtycke ifrån deltagare och deras föräldrar, det hade givetvis 

varit en önskan från oss författarna till denna litteraturstudie att flera av artiklarna 

hade varit etiskt granskade. Men författarna av denna litteraturstudie hoppas ju 

givetvis att alla deltagare i studierna, samt deras uppgifter behandlats med stor 

respekt och konfidentialitet enligt Helsingforsdeklarationen (2013). Eftersom 

litteraturstudien gäller barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder, så 

är det ju främst barn som intervjuats. Detta att barnen själva inte kan avgöra om de 

vill vara med i studien utan att få sina föräldrars samtycke kan ju inverka på svar och 

resultat i studierna. Även det faktum att vissa studier gjorts som familjeintervjuer, då 

föräldrar varit närvarande kan ju menligt ha påverkat studiens utgång. Att göra en 

rättvis bedömning av innehållet i artiklar kan vara en mycket svår uppgift, om man 

inte har artikelns språk som modersmål, vilket har varit fallet i denna litteraturstudie. 

Men vi författarna till denna litteraturstudie har efter bästa förmåga försökt tolka 

artiklarna och gemensamt komma fram till olika områden och kategorier, och även 

diskuterat betydelser tillsammans. Författarna till denna litteraturstudie har även 

försökt att vara objektiva i sin bedömning av resultaten och vid analysen av 

artiklarnas innehåll.  

 

Konklusion 

Genom att undersöka barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder så 

har inte bara författarna till denna litteraturstudie fått mer kunskap om barns 

upplevelser som lever i familjer där en förälder är psykiskt sjuk, utan även 

uppmärksammat hur  vårdpersonal kan hantera situationer som dessa. Vi, 
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författarna har genom intensiv granskning lärt oss att barn i dessa familjer bär på 

många olika känslor, som behöver beaktas av professionella vårdgivare. Nästan alla 

barn saknar information om sin förälders sjukdom och många får inte det bemötande 

utav vården som de behöver. Barnen till psykiskt sjuka föräldrar blir ofta bortglömda 

av sjukvården, då fokus ligger på att ta hand om den sjuka föräldern. Forskning har 

visat att barn som inte får information om en förälders sjukdom eller stöd, lätt kan 

bära med sig osäkerhet in i det vuxna livet. Genom att ge barnen i dessa 

familjesituationer information så kan vårdpersonalen inte bara lindra lidande utan 

även påverka barnens situation som vuxna. Det är ju trots allt barnen som lever nära 

psykisk sjukdom i en familj med en psykiskt sjuk mamma eller pappa och därför bör 

de få veta vad sjukdomen är och inte undanhållas information. Vi, författarna har 

också uppmärksammat bristen på specialistutbildade sjuksköterskor som vet hur de 

ska hantera barn i sådana situationer och vilken hjälp kan erbjudas. Även 

sjukhusmiljöer bör vara mer anpassade för barnens behov och välkomnande. Att 

vårdpersonal är rätt utbildade och införsatta i dessa barns situation kan givetvis bidra 

till att förbättra omvårdnaden inte bara utav barnen utan också av familjen som 

helhet. Genom att belysa detta område som vi, författarna av denna litteraturstudie 

refererar till som barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder, hoppas 

vi att barnens situation i en sådan nämnd familjekonstellation, kan leda till nya 

interventioner och ett utökat stöd till barnen. Detta kan påverka utgången av barnens 

liv, i det nuet de lever med sin psykiskt sjuka förälder men även framtiden för dem 

som vuxna. Genom att ge rätt redskap att hantera de situationer och känslor som 

dessa barn upplever samt ge rätt stöd i rätt tid, kan både sjukvården och sociala 

myndigheter gynnas i det långa loppet, då man på så vis kanske kan förhindra barn 

till psykiskt sjuka föräldrar att själva falla offer för fysiska och psykiska, samt sociala 

problem både som minderåriga men även som vuxna. 
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Bilaga 1. Tabell 1: Söktabell 

Datum 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2016-03-

24 

Cinahl Parental mental 

illness AND 

children AND 

experience 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

165 11 5 3 2 

2016-03-

24 

PsycINFO Needs AND 

young carers 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

 

90 90 8 1 1 

2016-03-

24 

Cinahl Parental 

depression AND 

children AND 

experience 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

209 100 11 2 1 

2016-04-

03 

Cinahl Living with a 

mentally ill 

parent AND 

children 

 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

11 11 3 2 1 
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Bilaga 1. Tabell 1. Söktabell. 

Datum  Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2016-04-03 PsycINFO Parental 

mental illness 

AND children 

AND 

experience 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

113 10 3 3 1 

2016-04-03 Cinahl Parents AND 

childrens 

experience 

AND mental 

disorders AND 

impaired 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

46 5 5 2 1 

2016-04-05 Cinahl Parental 

mental illness 

AND children 

coping 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

49 5 5 2 1 
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Bilaga 1. Tabell 1. Söktabell 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2016-04-05 Cinahl Parental 

mental 

disorder AND 

adolescents 

AND 

experience 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

494 5 4 2 1 

2016-04-05 PubMED Children 

experience 

and mentally 

ill parents 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

38 6 4 3 1 

2016-04-05 PsycINFO Comfort AND 

children AND 

parental 

depression 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

19 19 11 2 1 

 



Bilaga 1. Tabell 1: Söktabell 

Datum 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2016-04-14 Pubmed Burden, 

children, 

parents, 

schizophrenia 

Peer-reviewed 

Engelska 

1996-2016 

18 18 3 3 1 

2016-04-14 Från UB 

söktjänst 

 

Growing up with 

a parent with 

schizophrenia 

 39 39 4 2 1 

 

 

* Urval 1: Urval av artiklar efter att titel lästs 

* Urval 2: Urval av artiklar efter att abstrakts lästs 

* Urval 3: Urval efter att hela artikeln lästs 

* Urval 4: utvalda artiklar till resultatet som kvalitetsgranskats 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod  Resultat Kvalitet 

2013 

Abel, K., Bee, 

P., Berzins, 

K., Calam, 

R.,Pryjmachu

k, S. 

Storbrittanien 

Defining 

quality of 

life in the 

children of 

parents 

with 

severe 

mental 

illness: A 

preliminar

y 

Stakehold

er- Led 

model 

Syftet var 

att 

utveckla 

en ny 

modell av 

livskvalitet 

för barn 

och unga 

vuxna med 

psykiskt 

sjuka 

föräldrar. 

Deltagare 

rekryterades 

genom 

annonsering eller 

e-mejlkontakt. Det 

var 19 deltagare 

(13-18 år gamla) i 

studien. De 

intervjuar både 

barn, psykiskt 

sjuka föräldrar och 

professionella.  

Etiskt granskad. 

En kvalitativ studie 

med tematisk analys 

genomfördes genom 

individuella 

intervjuer 35-90 

minuter långa. De 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. De 

använde sig av 

kodning till 

meningsenheter. 

Studien visade fem 

teman: barns sociala, 

känslomässiga och 

ekonomiska situation, 

samt upplevelser och 

självförtroende. 

Studien fokuserade på 

att visa faktorer som 

inverkar på barnens 

psykologiska 

motståndskraft. 

 

Hög 



Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 

Chan, S.M., 

Chau Ying 

Suet, H. 

Kina 

Growing up 

with a parent 

with 

schizophreni

a: What 

children say 

they need. 

Undersöka 

behovet hos 

ungdomar 

med en 

schizofren 

förälder och 

att tillföra 

litteraturen 

mer om 

synen på 

detta i Kina 

samt att se 

till att fler 

intervention

s-program 

utvecklas 

Fem unga 

flickor som 

bodde med en 

schizofren 

förälder 

deltog i 

studien. De 

rekryterades 

från en 

organisation 

som hade 

rehabilitering 

för psykiskt 

sjuka. 

 

Kvalitativ studie 

med intervjuer 

som var mellan 

45 och 90 

minuter. Alla 

intervjuer 

spelades in och 

intervjuaren 

noterade även 

icke verbal 

kommunikation. 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant. 

Samtycke. 

Resultatet visade på att 

i Kina är det förenat 

med skam om man har 

psykisk ohälsa i 

familjen. Men trots det 

visade barnen stark 

lojalitet och kärlek till 

föräldrarna. 

De höll tillbaka sina 

känslor av vrede och 

sorgsenhet för sin 

förälders skull. Studien 

visade att barnen är 

under stor press. 

Hög 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2004 

Cribb, J., 

Huliune-

Dickens, S., 

Norman, P., 

Salter, E., 

Stallard, P. 

 

Storbrittanie

n 

The 

effects of 

parental 

illness 

upon 

children: 

A 

descriptiv

e study 

of tha 

views of 

parents 

and 

children. 

Syftet 

med 

studien 

var att 

utröna 

effekten 

av 

föräldrars 

psykiska 

ohälsa på 

barn. 

Inklusionskriterier 

för att vara med i 

studien var att 

barnen var under 

18 år gamla och 

deras förälder 

skulle ha kontakt 

med områdets 

mentala team. 24 

föräldrar och 26 

barn deltog i 

studien. Etiskt 

granskad. 

En kvalitativ 

studie där 

föräldrar och 

barn genomgick 

semistrukturera

de intervjuer 

med öppna 

frågor, som 

berörde både 

emotionella 

problem samt 

beteende. 

Studien ger en möjlighet 

att få veta både 

föräldrars och barns syn 

på hur barn i sådana 

familjesituationer 

påverkas. Studien visar 

på att barnen har olika 

emotionella och 

beteendemässiga 

problem, och även att 

både föräldrar och barn 

efterfrågar mer 

information. 

Medel 

 

 

 



3 
 

 

 

Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 

Ervast, S-

A., 

Huuppone

n, M., 

Pölkki, P. 

 

Finland 

 

Coping 

and 

resilienc

e of 

children 

of 

mentally 

ill 

parent. 

Få 

information 

om 

personliga 

upplevelser 

av barn och 

ungdomar 

som lever 

med 

psykiskt 

sjuka 

föräldrar.  

Studien består 

av 23 barn, 17 

stycken av 

dem befinner 

sig i åldern 15 

och uppåt. Sex 

stycken är 

mellan 9-11 år 

gamla. Alla 

barn hade 

minst en 

psykiskt sjuk 

förälder. 

Samtycke. 

Data insamlades 

genom tematiska 

intervjuer som var 

25 till 75 minuter 

långa. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkiberades, 

klassificerades i 

kategorier genom 

att använda sig av 

grounded theory. 

Vare sig de yngre barnen 

eller de äldre barnen hade 

fått information om sin sjuka 

förälder. Det framkom att en 

förälders sjukdom gav 

upphov till många olika 

känslor hos barnen. Trots 

familjesituationen så 

hanterade barnen läget på en 

bra sätt. Studien kom fram 

till att mer professionellt stöd 

behövs i den här gruppen. 

Hög 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

1997 

Gallop, D., 

Garley, R., 

Johnston, 

N., Pipitone, 

J. 

 

 

Canada 

 

Children 

of 

mentally 

ill: a 

qualitativ

e focus 

group 

approach 

 

 

 

 

 

Studien utforskar 

behov, kognitiva 

aspekter och 

perceptioner hos 

barn med en 

förälder med 

psykisk ohälsa, 

för att detta så 

småningom skall 

kunna leda till 

nya 

interventioner för 

dessa. 

Sex barn i 

åldern 11-15 

år som levde 

med en 

psykiskt sjuk 

förälder eller 

har 

regelbunden 

kontakt med 

föräldern 

deltog i 

studien. 

Samtycke till 

deltagande. 

 En kvalitativ 

deskriptiv studie. 

Data samlades 

genom ordagrann 

transkription av 

videofilmade 

intervjuer. Dessa 

kodades och 

organiserades i 

olika teman. 

Man hittade fyra 

teman: att förstå 

sjukdomen, känna 

igen symtom, effekt 

av sjukhusvistelse 

och hanterande av 

sjukdomen. Man 

fann att förälders 

sjukdom hade 

påverkat barnen 

skolgång negativt. 

Barnen ville ha mer 

information och 

ombytta roller 

mellan föräldrar och 

barn kunde ske. 

Hög 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 

Griffiths, 

J., 

Matthews, 

S., Norris, 

E., 

Stallard, 

P. 

 

Storbrittan

ien 

 

Living with 

parents 

with 

obsessive-

compulsive 

disorder: 

Children’s 

lives and 

experience

s 

Studien 

gjordes för 

att få en 

fördjupad 

förståelse 

för 

ungdomar 

som lever 

med 

föräldrar 

med OCD. 

De rekryterade 

deltagare som 

var 13 till 19 år 

gamla från 

psykiatriska 

servicecenter 

och frivilliga 

organisationer. 

Alla hade levt 

eller levde med 

en förälder som 

hade 

diagnosticerats 

med OCD. 

Etiskt granskad. 

 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie. 

De använde sig 

av 

semistrukturera

de intervjuer 

samt så 

använde de sig 

av tematisk 

analys.  

Studien identifierade fem 

teman: Kontroll och 

gränser, att göra vad 

man kan för att hjälpa, 

att våga tala om 

sjukdomen, har jag OCD 

och få rätt hjälp. 

Deltagarna kände sig 

överbeskyddade och 

manipulerade av sina 

föräldrar. De tog på sig 

vårdgivarroller, samt så 

framkom det att 

deltagarna ville ha mer 

information och stöd. 

Medel 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2000 

Johnson, 

B., Meadus, 

R. J. 

Canada 

The 

experience 

of being 

an 

adolescent 

child of a 

parent 

who has a 

mood 

disorder. 

Syfte var att 

beskriva barn 

upplevelser av 

att leva med 

en förälder 

med psykisk 

ohälsa. 

 Tre 17 åriga flickor 

delade med sig 

deras upplevelser. 

Två rekryterades 

från den 

psykiatriska vården 

där föräldrar 

vårdades och en 

från en frivillig 

organisation. 

Samtycke från 

föräldrar. 

 

 

 

Fenomenologisk 

kvalitativ studie som 

fokuserade på 

individens subjektiva 

upplevelser. 

Varje deltagare 

intervjuades två 

gånger. Man 

analyserade sedan 

intervjuerna genom att 

göra meningsenheter 

eller teman. 

Det framkom att 

deltagarna 

upplevde 

störningar i 

familjelivet samt 

känslor av 

rädsla och 

förlust på grund 

av förälderns 

sjukdom. De 

saknade också 

information och 

försökte få 

balans i livet. 

Hög 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2004 

Paulson, 

L. A., 

Tibbo, P., 

Valiakalayi

l, A. 

Canada 

 

 

Burden in 

adolescent 

children of 

parents 

with 

schizophre

nia. 

 

Genom att 

undersöka unga 

människors börda 

av att leva med en 

förälder med 

schizofreni så 

hoppas forskarna 

att öka 

medvetenhet av 

detta och samtidigt 

utforska 

bemästringsstrategi

-er för dessa 

ungdomar. 

 

 

Tretton barn 

mellan 13 

och 18 år 

deltog i 

studien och 

de hade 

minst en 

förälder med 

diagnos 

schizofreni. 

Samtycke 

från 

föräldrarna 

En kvalitativ 

studie. 

Semistrukturerad

e intervjuer 

användes. 

Ordagranna 

transkriberingar 

gjordes på dessa 

öppna frågor. 

Koder skapades 

från intervjuerna 

och organiserades 

i teman. 

 

Ungdomarna i 

studien kände sig 

affekterade av 

sina föräldrars 

sjukdom på olika 

sätt till exempel 

ansvar för 

hushållet, 

bemästra symtom 

och oroskänslor 

för sina föräldrars 

välmående. 

 

Hög 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2004 

Riebschlege

r, J. 

USA 

Good and 

Bad 

days: the 

experienc

e of 

children 

of a 

parent 

with 

psychiatri

c 

disability 

Att 

utforska 

ett barns 

synvinkel 

på att leva 

med en 

förälder 

med 

psykisk 

ohälsa i 

det 

vardagliga 

livet. 

I studien ingick 

22 barn, 5-17 år 

gamla, som 

rekryterades 

från tre 

preventions-

program. Alla 

barn hade minst 

en förälder med 

psykisk 

sjukdom. 

 

 

 

Studien använde 

sig av kvalitativ 

form med 

intervjufrågor 

där barnen fick 

beskriva sina 

upplevelser 

under 

föräldrarnas bra 

respektive 

sämre dagar. 

Fyra teman framkom i 

studien: bra dagar, sämre 

dagar, syn på psykisk ohälsa 

och uppfattning om psykisk 

rehabilitering. Studien visar 

på att bra dagar är barnen 

glada, dåliga dagar är de 

rädda och oroliga. Många 

barn har genom årens lopp 

lärt sig om sin förälders 

sjukdom bl.a genom att 

jämföra sin egen familj med 

andras. Studien visar att 

barnen har lite kunskap om 

vilken vård psykiskt sjuka 

kan få.  

Medel 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År  

Författare 

Land 

 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 

 

Rober, P.,  

 

Van Parys, 

H. 

 

Belgien 

 

Trying to 

comfort the 

parent: A 

qualitative 

study of 

children 

dealing with 

parental 

depression. 

Syftet med 

studien var att få 

barns egna ord på 

upplevelser med 

hänseende på en 

förälders 

depression men 

även information 

om interaktionen i 

familjesituationen. 

Fjorton barn i 

åtta familjer, 

alla mellan 7-

14 år gamla 

samt deras 

föräldrar 

deltog. Alla 

barn hade en 

förälder som 

vårdades för 

depression. 

Etiskt 

resonemang 

och 

samtycke. 

Det var familje- 

intervjuer med både 

föräldrar och barn, som 

var semistrukturerade 

och mellan 60 och 70 

minuter långa. Alla 

intervjuer spelades in 

och transkiberades 

efteråt genom tematisk 

analys. 

Familjeintervjuer 

kodades och sorterades 

under studiens gång i 

teman.  

Studien visade på 

att vissa barn är 

sensitiva för 

signaler på 

symptom från den 

sjuka föräldern. 

Studien utforskar 

även barns 

upplevelser av sin 

förälders 

depression och sin 

vårdgivarroll i 

familjen. 

Hög 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År 

Författa

re 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2006 

 

Victoria 

Somers 

 

Irland 

Schizoph

-renia: 

The 

impact of 

parental 

illness on 

children 

Syfte med studien var att 

lyfta fram möjliga 

skillnader mellan barn 

som lever med en 

schizofren förälder med 

en kontrollgrupp vad 

gäller hälsa, utbildning, 

vänskap m.m., men även 

att se hur separation och 

syn på stöd och 

upplevelse av stigma gör 

för barn med psykiskt 

sjuka föräldrar. 

Deltagarna var 

mellan 8 och 16 

år gamla, levde 

en förälder med 

schizofreni. 

Föräldrarna hade 

kontakt med 

sjukvården i 

Dublin. 

De hade kontroll 

till alla barn i 

försöket. 

Samtycke till 

deltagande. 

Kvantitativ 

analys med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Öppna frågor 

användes och 

beskrevs genom 

att använda 

frekvenser och 

procenttal. 

 

 

 

 

Av studien framgick att 

barnen tyckte att man 

skulle hantera problemet 

med en psykiskt sjuk 

förälder inom familjen. 

Barnen var också 

känslomässigt uppjagade 

på grund av förälderns 

sjukdom. 

Studien visade också att 

barnen inte fann 

vårdpersonal hjälpsam. 

Barnen ville få mer 

information. 

Medel 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 

 

Trondsen, 

M. 

 

Norge 

Living with a 

mentally ill 

parent: 

exploring 

adolescents’ 

experiences 

and 

perspectives. 

Syftet var 

att ge 

ytterligare 

kunskap om 

och 

perspektiv 

på barns 

upplevelser 

av att leva 

med en 

psykiskt sjuk 

förälder i det 

vardagliga 

livet. 

Deltagarna 

som ingick i 

studien var 15 

till 18 år gamla 

och alla var 

medlemmar i 

en on-line 

grupp i Norge. 

16 ungdomar 

deltog i on-line 

gruppen. Studien 

pågick i två år 

och 600 

meddelanden 

skickades. Dessa 

organiserades i 

olika huvudteman 

och upplevelserna 

hos deltagarna 

identifierades. 

Alla deltagarna beskrev 

att deras dagliga liv 

influerades av deras 

psykiskt sjuka föräldrar. 

De uttrycker även: brist 

på information, svåra 

utmaningar vad gäller 

förälderns humör, 

rädsla, ensamhet och 

att behöva gå på tå 

hemma. En 

bemästringsstrategi som 

användes var att få 

distans till föräldern. 

Hög 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År 

Författare 

Land 

 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 

 

Östman, 

M. 

 

Sverige 

Interviews 

with children 

of persons 

with a severe 

mental 

illness; 

investigating 

their 

everyday 

situation. 

Syftet var att 

undersöka barns 

dagliga upplevelser 

av att leva med en 

förälder med 

allvarlig psykisk 

ohälsa. 

Åtta barn i 

åldern 10-18 

år deltog i 

studien. 

Barnen 

rekryterades 

från föräldrar 

som var i 

kontakt med 

psykiatrisk 

vård i södra 

Sverige. 

Samtycke. 

Kvalitativ studie 

som gjordes med 

öppna frågor. 

Intervjuerna var 

mellan 60 och 90 

minuter långa och 

intervjuerna 

transkiberades av 

samma person 

som gjorde 

intervjuerna. 

Studien visade 

på ett antal 

teman med 

vilka barnen 

beskriver sin 

situation i det 

dagliga livet. 

Dessa var 

kommunikation, 

kärlek, 

mognad, 

rädsla, skuld, 

isolering, 

ansvar och 

stigmatisering. 

Hög 
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Bilaga 3. SBUs kvalitetsgranskningsmall 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Total bedömning av studiekvalitet: Hög   Medelhög   Låg   

Anvisningar: • Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. • Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? Kommentarer (syfte, problemformulering, 

frågeställning etc): 

 

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl a) Är urvalet relevant? b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? c) Är kontexten tydligt beskriven? d) Finns relevant etiskt 

resonemang? e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok5:2 

 

3. Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? b) Är datainsamlingen relevant? c) Råder datamättnad? d) Har forskaren 

hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

 

4. Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl a) Är analysen tydligt beskriven? b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? c) Råder 

analysmättnad? d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 
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5. Resultat Ja Nej Oklart Ej tillämpl a) Är resultatet logiskt? b) Är resultatet begripligt? c) Är resultatet tydligt beskrivet? d) Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? e) Genereras hypotes/teori/modell? f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? g) Är resultatet 

överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 
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	Bakgrund
	Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) kommer ca 25 % av Sveriges befolkning att någon gång få någon typ av ångestsyndrom skriver Skärsäter (2012, 716) och ungefär 5 % av befolkningen lider av någon form av depression, enligt Berglund et al (2005). Psykiska besvär är vanligare hos flickor och kvinnor än hos pojkar och män. Det är också mer förekommande hos de som har lägre utbildning, samt mer frekvent i form av depressioner och ångesttillstånd, hos yngre än hos äldre (Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykisk sjukdom i familjen leder ofta till ekonomiska svårigheter, då den sjuka föräldern inte klarar av vardagen och sitt arbete. Därmed kan bl. a barns fritids aktiviteter bli lidande, vilket kan vara en bidragande orsak till att barnen blir isolerade, när de inte kan delta i olika aktiviteter som sina jämnåriga. Både barn och föräldrar kan känna skuld och skam, barnen över att deras familj inte är som andras och föräldrar över att de inte kan ge barnen vad de behöver, eller tillgodose barnens behov i form av omsorg (Socialstyrelsen, 2013).
	Hur barnen drabbas

	Att leva med en förälder med psykisk ohälsa kan i allvarligare fall leda till att barn familjehems placeras men även till att barnen själva utvecklar psykisk ohälsa. Studier har visat att de barn som växer upp med psykiskt sjuk förälder lider förhöjd risk att drabbas av misshandel, omvårdnadssvikt och försenad utveckling (Aldridge, 2006), och detta kan ha en negativ effekt på både kognitiv och språklig utveckling, samt på koncentrationsförmågan (Cooklin, 2006). Det som kanske är det vanligaste är att barn med en psykiskt sjuk förälder blir lidande i vardagslivet, ofta på grund av att barnen befinner sig i en beroendeställning gentemot föräldrarna (Socialstyrelsen, 2013). Men det finns också studier som visar att barnen till psykiskt sjuka föräldrar utvecklar en tidigare mognad (Bursnall & Cannon & Chiu & Pakenham, 2007). Många studier som görs inom detta område belyser ofta förälderns situation och hur föräldraskapet påverkas av psykisk sjukdom samt hur deras förmåga att ge hemmavarande barn rätt omvårdnad påverkas (Hjorthöj, Munk Laursen, Nordentoft, Ranning & Thorup, 2013), men i detta glöms ofta barnen bort och barnens rättigheter till en trygg och säker omvårdnad åsidosätts. Enligt Cooklin (2006), så påverkas barn med en psykiskt sjuk förälder på många olika sätt, bl.a. så upplever barn att de tappar kontakten med sina föräldrar, de upplever att det förväntas mycket av dem och de är oroliga för förälderns säkerhet. Att se sin förälder gradvis förändras psykiskt kan även det påverka barnen genom att de har svårare att förstå och veta hur de ska agera gentemot föräldern, än om föräldern skulle ha drabbats av en vanlig sjukdom såsom stroke eller olycka (Ireland & Pakenham, 2010). Detta kan i sin tur resultera i att barnen blir rädda och inte litar på sina föräldrar. Barn som växer upp i familjer där en eller flera föräldrar har en psykisk sjukdom blir i många fall ett slags vårdgivare till sina föräldrar och flera kvalitativa studier som benämner detta har gjorts under årens lopp, bl.a. så rapporteras det att barn som lever med en psykiskt sjuk förälder upplever en högre grad av obehag inför vårdgivande, än barn som har en förälder med en fysisk åkomma (Ireland & Pakenham, 2010). I Aldridges studie från 2006, nämns det att barn, specifikt flickor som har en psykiskt sjuk mamma är mer benägna att ta på sig en vårdnadsroll, speciellt om mamman är arbetslös. Hur barn förstår och uppfattar den psykiska sjukdomen som föräldern lider av, behöver framtida studier undersöka (Anding, Christiansen, Schrott & Röhrle, 2015). 
	Om barn får information om sin förälders sjukdom så kanske de söker hjälp tidigare än vad deras föräldrar gjorde när liknande symptom uppstår (Beardslee, Gladstone, Forbes & Diehl, 2015).
	Sjuksköterskans roll

	Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall sjuksköterskan tillgodose både patienters och anhörigas trygghet och vårdbehov (HSL, 1982). I yrkesrollen som sjuksköterska möter man människor i olika åldrar med olika former av psykisk ohälsa, därför är det viktigt att känna till om dessa tillstånd. Anhöriga till psykiskt sjuka specifikt barn som lever nära psykisk sjukdom får inte glömmas bort. Vi måste kunna ta vara på den unika chans vi har som vårdgivare att genom vårt möte med dessa barn kunna urskilja deras kapacitet och på så sätt kunna stödja dem (Skärsäter, 2009, 744). Detta och att ge mötet med barnen tid, lyssna och kunna informera på ett anpassat sätt för barnen är viktiga förutsättningar för att skapa det förtroende som barnen behöver, så att de vågar öppna sig och delge sjuksköterskan sina funderingar och problem. Det finns ingen mall över hur vårdpersonal skall uppföra sig och ställa frågor (Eide & Eide, 2013, 421), utan de får anpassa situationen efter patienten och anhöriga. 
	Teoretisk referensram

	Vi, författarna till denna litteraturstudie har valt att utgå från Antonovskys teori om KASAM, känsla av sammanhang. Teorin baseras på ett salutogent perspektiv på varför en person har hälsa och hur hen hanterar svåra livssituationer. I KASAM- känsla av sammanhang ingår begriplighet som speglar hur personen förstår händelser och vilken uppfattning av omvärlden personen har, samt hanterbarhet som beskriver hur personen upplever att hen hanterar olika händelser samt vilka resurser personen har. Den sista dimensionen i KASAM är meningsfullhet och återger i vilken utsträckning personen känner engagemang. Om en person upplever sitt liv som begripligt, hanterbart och meningsfullt desto högre KASAM har personen och därmed kan hen hantera påfrestande händelser bättre (Langius- Eklöf, 2009, 99). Antonovsky har resonerat kring varför vissa individer i påfrestande lägen blir sjuka medan andra i samma situation klarar sig och han har kommit fram till att i detta begrepp, “känsla av sammanhang”, är känslan av mening det mest basala. Tycker inte personen att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar så har hen mindre motståndskraft att klara av olika svåra situationer (Langius-Eklöf, 2009, 97). 
	Problemformulering

	Barn som lever med en psykisk sjuk förälder utsätts för stora påfrestningar i sin hemmiljö, men glöms ofta bort i vårdsammanhang. Genom att söka fördjupad kunskap om barnens känslor och behov i denna situation, kan stödinsatser för denna grupp på tidig nivå planeras lättare.
	Syfte

	Syftet med studien var att belysa barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder. 
	Metod 
	Metoden som valts för detta är att genomföra en litteraturstudie av tidigare empiriska studier med kvalitativ ansats med fokus på barnens upplevelse av att leva med en psykiskt sjuk förälder. Med kvalitativ ansats menas att det är texten ifrån t.ex. intervjuer som är det huvudsakliga arbetsmaterialet (Olsson & Sörensen, 2012, 23). I sökmetoder, urval och analys redovisas hur artiklarna valts för att på bästa sätt svara mot det syfte som vi författarna av denna litteraturstudie velat belysa. 
	Sökmetoder

	Vi, författarna har med hjälp av databaserna Cinahl, PsycINFO och Pubmed sökt artiklar som ska svara mot syftet. De sökord vi författarna använt oss av finns representerade i en sökmatris (se tabell 1, bilaga 1), men listas även här: parental mental disorder, children,, experience, caring, parents with depression, parents with schizophrenia. Dessa sökord gav oss författarna inte nog med artikelträffar, varvid vi författarna lade till fler sökord som dykt upp under artikelinsamlingens gång. De nya sökorden var: mental illnesses, growing up with, impaired, youth adjustment, disability, caregiving, coping, adolescents, comfort, needs, burden, psychological illnesses. I alla sökningar via Cinahl och PsycINFO användes den booleska termen AND. Begränsningar som gjordes för att hitta relevanta artiklar var att artiklarna skulle vara på engelska, peer-reviewed och befinna sig i årspannet 1996 till 2016. Dessa val gjordes för att båda författare till denna litteraturstudie kan engelska, och sökningen inom det angivna årspannet gjordes för att både hitta tillräckligt antal artiklar samt för att förändringar sker långsamt inom detta område.
	Urval

	Vi, författarna till denna litteraturstudie har i huvudsak använt artiklar med kvalitativ metod, men även artiklar med blandat kvalitativ och kvantitativ metod. Dock har vi bara använt de kvalitativa delarna i artiklarna till resultatet. Detta eftersom vi sökte barnens upplevelse av att befinna sig i situationen med en psykiskt sjuk förälder och eftersom kvalitativa studier har ett “inifrån-perspektiv” (Olsson & Sörensen, 2012, 19). Som psykiskt sjuka föräldrar räknade vi in föräldrar med depression, schizofreni, bipolär sjukdom, tvångssyndrom, ångest och utmattningssyndrom. Kriterier för inklusion har bestämts med syftet att bedöma vilka data som skall exkluderas eller inkluderas i litteraturstudiens resultat och analys. De inklusionskriterier som använts är att deltagarna i de valda vetenskapliga artiklarna skall ha varit barn eller ungdomar. Den ålder vi eftersträvat har varit 5-19 år, då yngre barn har svårt att uttrycka sina känslor och äldre barn oftast flyttat hemifrån. Ytterligare inklusionskriterier har varit att barnen eller ungdomarna i studierna hade minst en psykiskt sjuk förälder och att artiklarna ska ha graderats som medel eller hög kvalitet i vår kvalitetsgranskning. Exklusionskriterier har varit om artikeln graderats som låg i kvalitetsgranskningen, och även om ålder hos deltagarna varit över 19 år samt om föräldrarna har haft andra sjukdomar eller missbruksproblematik. Studierna kommer från USA, Irland, Kina, Canada, Storbritannien, Sverige, Finland, Belgien och Norge. 
	Forskning kan ibland innebära systematisk litteraturgranskning, där forskare börjar med att definiera problemet, sedan specificerar hen urvalskriterier och samlar in fakta genom klassificering i olika kategorier (Olsson & Sörensen, 2012, 278-279 ). Urvalet som gjorts (se sökmatris 1, bilaga 1) har varit en stegvis process där första urvalet handlade om att läsa titlar som verkade svara på syftet. Nästa steg var att läsa de utvalda titlarnas abstrakt och sedan att läsa de utvalda artiklarna i sin helhet. På detta sätt fann vi, författarna, ett antal artiklar som kvalitetsgranskades, de med medel och hög kvalitet valdes ut och finns representerade i artikelöversikten över kvalitetsgranskning (se bilaga 2). Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av SBUs mall för granskning (se bilaga 3) av kvalitativa artiklar av båda författare till denna litteraturstudie tillsammans. Enligt Bahtsevani, Stoltz, & Willman, (2010, 83) får den vetenskapliga kvalitetsgranskningen en större tillförlitlighet om flera granskare genomför den.
	Analys

	Vi började med att läsa de valda artiklarna var för sig, för att bilda oss en uppfattning om innehållets skillnader och likheter. Artiklarna lästes flera gånger av oss författarna, för att inte något skulle missas och för att vi skulle få en helhetsförståelse. Ett ytterligare skäl var att vårt slutgiltiga val av artiklar skulle kunna grundas på en väl sammansatt information om ämnet. Anteckningar och understrykningar gjordes i samband med att artiklarna lästes. Vi började med att sammanföra artiklarnas innehåll i olika områden genom att bilda meningsenheter, baserat på våra egna tolkningar av texten, men enligt en modell av Olsson och Sörensen, (2012, 160). I denna metod ingår att bearbeta stora textmassor genom att göra meningsbärande enheter. Detta utan att fakta och textens innebörd förloras. Vi bildade subkategorier som var skam, ensamhet och sorg, stress och oro, rädsla samt påverkan på självförtroende och skola, de fyra subkategorierna placerades sedan in under området Barnens känslor av utsatthet och familjesituationens inverkan på självförtroende och skolgång. De nästföljande subkategorierna som uppstod var sätt att hantera hemsituationen och att vara förälder åt föräldern, dessa sammanfördes sin tur in under huvudkategorin Barnens bemästringsstrategier och ombytta roller mellan barn och förälder.  De sista subkategorierna som vi gjorde var kommunikation med omgivningen och information och möte med vården, de två subkategorierna fick plats under Vikten av kommunikation. Där det uppstod tveksamheter inom vilket kategori informationen hörde, diskuterade vi med varandra och kom gemensamt fram till var någonstans informationen skulle placeras. Sammanlagt så analyserades 13 artiklar genom denna process. Arbetet genomfördes tillsammans av oss författarna och resultatet har sedan lästs och redigerats allt eftersom arbetet framskridit. 
	Forskningsetik

	Enligt Olsson och Sörensen (2012, 78) så får forskning inte medföra skada eller obehag, och därmed har vi, författarna försökt att välja sådana artiklar som har tagit hänsyn till forskningsetiska regler som dessa. Eftersom vårt valda syfte var att via en litteraturstudie undersöka barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder, så involverar detta område artiklar där minderåriga barn ingått i studierna. Detta faktum ställer naturligtvis ännu högre krav på att artikelförfattarna tagit hänsyn till barns nedsatta autonomi och att samtycke beviljats från ingående barns föräldrar. En del av de artiklar vi valt har genomgått etisk granskning eller så framgår det att ett etiskt resonemang förts av artikelförfattarna. I de fall där det inte uppgetts något om etisk prövning eller resonemang om att artikelförfattarna kontrollerat att deltagare blivit informerade om vad studien går ut på och att tillbörlig information erhållits av deltagarna samt att samtycke för minderåriga alltid emottagits från föräldrar, eller så har barnen accepterat själva att delta. 
	Resultat
	När vi författarna gick igenom artiklarna så delades resultatet in i tre områden: Barnens känslor av utsatthet och familjesituationens inverkan på självförtroende och skolgång, Barnens bemästringsstrategier och ombytta roller mellan barn och förälder, samt Vikten av kommunikation och information.
	Dessa delades sedan in i subkategorier för att kunna sammanställa resultatet. Nedan i tabellen (se Resultattabell 1, s. 9 ), visas de kategorier och subkategorier som författarna valt att redovisa utifrån artiklarna som använts i denna litteraturstudie.
	Resultattabell 1.
	Barnens känslor av utsatthet och familjesituationens inverkan på självförtroende och skolgång
	Skam, ensamhet och sorg


	Barnen som lever med psykiskt sjuka föräldrar, berättar att människor ofta ser psykiskt sjuka som våldsamma och farliga. Enligt Chan & Chau, 2010, så visar denna stigmatisering på att samhället har svårt att acceptera psykiskt sjuka. En deltagare i litteraturen berättar att hon kände oro över att folk skulle attackera hennes familj och tro att även hon har psykiska problem. En studie visar på att barnen själva tar på sig ansvaret att skydda både sig själva och sina föräldrar från utomståendes kommentarer, genom att undvika att vistas ute i offentliga miljöer (Chan & Chau, 2010). Resultatet visar på att barn, specifikt i asiatiska länder upplever större påtryckningar vad gäller stigma än barn i västvärlden, eftersom psykisk sjukdom är mer förenat med skam i dessa länder. Barnen berättar att familjen förlorar sin heder, om det finns psykiskt sjuka i familjen, (Chan et al 2010) och det är därför också förenat med skam att berätta för andra (Griffiths, Matthews, Norris & Stallard, 2012). Barnen i dessa familjekonstellationer tror att man ska hålla den psykiska sjukdomen hemlig och blir skamsna om utomstående upptäcker familjesituationen (Somers, 2006; Paulson et al, 2004). Detta synsätt leder ofta till att barn i dessa situationer ofta blir socialt isolerade och de känner sig ensamma till följd av att de inte kan dela med sig. De berättar att de ofta befinner sig ensamma med tunga tankar och smärtfulla känslor (Trondsen, 2012). Stigmatisering gör även att barnen i dessa familjer ofta känner frustration över att deras familjer inte beter sig som ” vanliga familjer” (Östman, 2016) och de beskriver känslor av förlust och sorg över att de, på grund av sin familjesituation, inte lever samma liv som andra (Paulson, Tibbo & Valiakalayil, 2004; Trondsen, 2012). 
	Stress och oro

	Barnen känner att en familjesituation med en psykiskt sjuk förälder är stressande och de får ofta fysiska symtom, såsom huvudvärk (Chan et al, 2010). En studie visar på att barn också till en viss grad påverkas av förälderns psykiska ohälsa så att de själva känner sig mer ledsna, oroliga och stressade (Rober & Van Parys, 2013).  Det framkommer således att barnen lider av stor oro, i minst två av studierna, men att barnen ofta väljer att dölja det för sina föräldrar (Chan et al, 2010; Rober et Al, 2013). De berättar att de för att inte uppröra föräldrarna håller tillbaka sina egna känslomässiga yttringar som till exempel att gråta inför föräldrarna (Chan et al, 2010).  Osäkerheten i en förälders beteende och humör är ofta en källa till oro och vilket kan vara svårt för ett barn att hantera. Studier visar på att barnen oroar sig för att föräldern ska återinsjukna och/eller begå självmord när de inte är hemma och till exempel befinner sig i skolan (Chan et al, 2010; Cribb, Huline-Dickens, Norman, Stallard & Salter, 2004; Rober et Al, 2013).  Flera barn beskriver en tvekan att bjuda in hem vänner då de inte vet vilket tillstånd deras föräldrar befinner sig i (Trondsen, 2012). Vissa barn är känsliga för signaler som föräldrar sänder ut till exempel som att föräldern stannar hemma från jobbet eller visar tecken på att bli lättare arg och ledsen (Rober et al, 2013) och detta kan då avgöra hur barnen agerar. Ett alarmerande resultat är att forskning visar på att barn på grund av oro och depression över sina föräldrars psykiska tillstånd själva kan utveckla ohälsa av psykisk karaktär (Abel, Bee, Berzins, Calam & Pryjmachuk, 2013), och en del studier visar på att barn är oroliga över att de själva ska drabbas (Paulson et al, 2004; Gallop, Garley, Johnston & Pipitone, 1997; Trondsen, 2012;) och därmed försöker de hålla koll på symtom, som kan tyda på att de har fått sjukdomen (Griffiths et al, 2012). Små barn har svårt att sätta ord på sina känslor men genom kroppsspråk så kan konfusion, oro och nervositet utläsas hos denna grupp (Ervast, Huupponen & Pölkki, 2008). Flertalet barn rapporterar känslor av ledsamhet och även depression och de känner oro och svårigheter med både vänskaps- och familjerelationer. I en studie beskriver barnen sitt vardagliga liv som influerat av sin förälders sjukdom med både svåra praktiska och emotionella förändringar att hantera (Trondsen, 2012).
	Rädsla 

	Barnen upplever ofta rädsla när en förälder förändras i samband med sjukdom. Förändringen i personlighet kan innebära att föräldrar blir våldsamma eller begår övergrepp, och detta är situationer som barnen har svårt att förstå (Paulson et al, 2004; Östman, 2016). När en förälder har en sämre dag, så beskriver barnen att rädslan kan utlösas av väntan på att ett utbrott från föräldern skall inträffa (Riebschleger, 2004). En del barn berättar att deras hemsituation varit ohållbar när deras föräldrar har varit sjuka, så mycket att de av rädsla, har velat fly hemifrån (Griffiths et Al, 2012 ). Ett annat antal barn beskriver att en förälders beteende inverkar på deras känsla av säkerhet och välmående (Abel et al, 2013). Denna rädsla som barnen upplever förekommer ofta i familjer där föräldrar har symtom som hallucinationer eller vanföreställningar och som en konsekvens av den sjuka förälderns snabba emotionella växlingar (Paulson et al, 2004; Somers, 2006). Studierna visar på att barnen har en tendens till att skuldbelägga sig själva för förälderns sjukdom men även för att inte kunna hantera situationen, hjälpa föräldern eller genom att skapa en trygg atmosfär för sin mamma eller pappa (Östman, 2016). En del barn uttrycker rädsla över vad som kommer att hända med föräldern när de själva blir vuxna och flyttar ut (Paulson et al, 2004), och även rädsla för att besöka sjukhus, vilket kan vara fallet när deras föräldrar behöver vård. De berättar att de känner sig obehagliga till mods och det är inte sällan de upplever rädsla för andra intagna människor på sjukhuset(Riebschleger, 2004). 
	Påverkan på självförtroende och skola

	Studier visar på att barn trots smärtsamma situationer, upplever att de har lärt sig att bli starkare, visa mer förståelse och mognad (Chan et al, 2010; Paulson et al, 2004; Östman, 2016 ). Vare sig barnen till föräldrar med psykisk sjukdom går ner sig i sin olycka eller växer genom svårigheterna så beror deras upplevelse på deras attityd och perception (Chan et al, 2010). Barnens självförtroende anses utgöra en stor faktor i barnens livskvalitet, och självförtroende identifierades av barnen som en positiv faktor till deras egen möjlighet att bestämma över sitt liv (Abel et al, 2013). Det har visat sig att ekonomiska resurser och stabilitet inverkar på barnens livskvalitet och en god ekonomi ger också barnen möjlighet att uppfylla vardagliga aktiviteter som kan bygga upp barnens självförtroende. Dålig ekonomi är också kopplat till stigmatisering och utgör en barriär i sociala situationer, vilket ofta kan vara situationen i en familj där en eller fler vårdnadshavare inte kan arbeta på grund av psykisk ohälsa (Abel et al, 2013). Många barn verkar ha problem med skola och att hinna ikapp med skolarbete och hemläxor kan vara väldigt svårt när barnen har vårdgivarroll hemma (Paulson et al, 2004). Men även oförutsägbarhet och instabilitet i en förälders humör stör barnens förmåga att koncentrera sig på skolarbete och det komplicerar deras försök att planera sina dagliga liv och framtid. En studie visar på att barn som har en förälder med psykisk ohälsa har en tendens att missa fler skoldagar (Somers, 2006) och barnen själva säger att förälderns psykiska ohälsa påverkar deras skolgång på ett negativt sätt (Gallop et al, 1997).
	Barnens bemästringsstrategier och ombytta roller mellan barn och förälder 
	Sätt att hantera hemsituationen


	Studier visar att genom att engagera sig i aktiviteter utanför hemmet, (Abel et al, 2013; Rober et al, 2013; Paulson et al, 2004), så får barnen ett andningshål från situationen i familjen och det ger dem även en möjlighet att utveckla sina sociala och kognitiva kompetenser. Genom att skapa denna fysiska och känslomässiga distans till en sjuk förälder så får barnen även en möjlighet att återhämta sig (Trondsen, 2012). Barnens individuella kapacitet för att lösa problem anses vara en viktig komponent när det gäller deras välbefinnande (Abel et al, 2013). En bemästringsstrategi som används av vissa barn är att ta sig an hushållsarbete, för att slippa konfrontera en sjuk förälder och samtidigt sysselsätta sig själva. En annan strategi som en del barn använder sig av är att de anpassar sig och aktiviteter så att liknande svåra situationer med föräldrar kan undvikas (Rober et Al, 2013).  Att ha en tillgänglig och förtroende ingivande person att prata med, är en viktig strategi för barn för att de skall kunna hantera familjelivet (Trondsen, 2012). Många olika beteenden såsom att anpassa humör, prata med andra och tänka positivt används av barnen som strategi (Johnson & Meadus, 2000). Vissa barn kämpar för att hitta balans med att ha en psykiskt sjuk förälder, men detta kan som tidigare nämnts i resultatet, influeras av känslor av stigma från vänner, bekanta och främlingar (Somers, 2006; Paulson, 2004). 
	Att vara förälder åt föräldern

	Det framgår i studier att barn lider av att behöva ta större ansvar och de uttrycker det som att deras föräldrar inte klarar av att vara föräldrar (Östman, 2016).). Till följd av en förälders psykiska sjukdom så blir barnen vårdgivare och därmed utför de hushållsarbete och passar yngre syskon (Chan et al, 2010; Paulson et al, 2004 ). En del barn har en klar förståelse för vad det innebär för dem när mamma eller pappa är sjuk, vad gäller hushållstjänster. De vet att de får jobba extra i hemmet när en förälder är sjuk, men det kan också innebära att barnen blir lämnade ensamma hemma att klara sig själva (Somers, 2006). Ett fåtal barn får påminna sina föräldrar om att ta medicin och föreslå att föräldern söker hjälp när den uppvisar symptom på sjukdom (Somers, 2006). Bördan som barnen tar på sig kan vara övermäktig (Gallop et al, 1997), men det finns också studier som visar att även om barnen får ta hand om svåra uppgifter hemma så tycker de ändå att föräldern tar god hand om dem (Rober et al, 2013). Barn till föräldrar med psykisk ohälsa tar ofta på sig ansvaret för de yngre syskonen, som tidigare nämnts (Chan et al, 2010; Paulson et al, 2004 ), de känner att det är deras uppgift, när den sjuka föräldern inte kan. Föräldrars och barns roller skiftar därför ofta i dessa familjer, vilket leder till att barnen tar mer vuxet ansvar, och blir ”förälder åt föräldern” (Ervast et al, 2008).  Studier visar att barnen får dåligt samvete om de inte försöker eller misslyckas med att hjälpa till hemma (Griffiths et al, 2012). De berättar att föräldrar orkar göra mer under sina friskare perioder medan det ofta är tvärtom när föräldrarna inte mår bra (Riebschleger, 2004). 
	Vikten av kommunikation och information
	Kommunikation med omgivningen


	Barnen beskriver värdet av vänskap och social interaktion (Abel et al, 2013), och de uttrycker behov av att kommunicera med folk som de litar på, till exempel vänner eller släktingar och flera av barnen pratar med den friska föräldern, om sådan finns (Östman, 2016).  I en studie berättar barnen att en av anledningarna till att de inte vågar dela med sig av familjens situation är att de tror att ingen kan hjälpa dem. De upplever det som att vänner kan svika och röja deras hemlighet och detta är en bidragande orsak till att de inte litar på andra (Chan et al, 2010). Barnen berättar även att det är svårt att etablera förtroende och att de kan känna sig som att de stör, och att detta är en orsak till att de väljer att inte berätta (Trondsen, 2012). Barn i olika länder uttrycker liknande erfarenheter av att befinna sig i situationer med få att vända sig till och som de kan lita på (Chan et Al, 2010: Trondsen, 2012). Barnen beskriver hur de ofta känner sig emotionellt och funktionellt separerade ifrån sina jämnåriga, specifikt på grund av de olikheter de upplever i hemmiljö vad gäller ansvarstagande och dagliga rutiner (Abel et al, 2013) och dessa situationer leder till en önskan om att ha någon att anförtro sig åt som kan förstå deras hemsituation (Östman, 2016).
	Information och möte med vården

	Ett antal barn rapporterar att de är förvirrade över förälderns psykiska diagnos och att de inte kan förstå förälderns beteende, samt att de saknar information om sin mammas eller pappas tillstånd från hälsovården (Abel et al, 2013). Tydligt är att många barn saknar information och öppenhet rörande deras förälders psykiska ohälsa både inom familjen och från utomstående. De beskriver denna tystnad som en paradox då sjukdomen påverkar familjens liv mycket. Alla dessa barn känner att det är viktigt att få information i tidigt stadium av sjukdomen eftersom många av dem har uppmärksammat tecken och förändringar i en förälders humör och beteende som har förvirrat dem och oroat dem länge innan de fick information (Johnson et al, 2000; Trondsen, 2012). Nästan alla barn i studierna efterfrågar mer information om sjukdomen (Ervast et al, 2008; Gallop et al, 1997 ; Paulson et al, 2004; Somers, 2006; Cribbs et al, 2004), men de känner att de hålls utanför kunskap för att det anses som olämplig information för dem som barn (Rober et al, 2013). Vissa barn förstår vad föräldrar genomgår för vård men de flesta barnen har en väldigt begränsad uppfattning om vad den psykiska sjukdomen innebär (Riebschleger, 2004). Endast en av artiklarna visar på att barnen var väl medvetna om att sjukdomen kunde hållas i schack med mediciners hjälp (Gallop et al, 1997). Genom att barnen känner igen en förälders signaler på ohälsa så kan de på så vis utveckla en viss förståelse för sjukdomen (Griffiths et al, 2012; Rober et al, 2013)
	 Få barn är i kontakt med sjukvården eftersom de tycker att det är svårt att dela med sig av sin oro och sina problem med olika personer hela tiden (Trondsen ,2012) och de tycker inte om att besöka sjukhuset (Ervast et al, 2008), då de inte upplever sjukhuspersonal som hjälpfulla eller tycker att de får ett vänligt bemötande (Riebschleger, 2004 ). Men det finns även de barnen med positiva erfarenheter av att prata med professionella vårdgivare ( Griffiths et al, 2012 ; Trondsen, 2012). 
	Diskussion
	Syftet med litteraturstudien var att belysa barns upplevelser som lever med en psykiskt sjuk förälder. Vi, författarna till denna litteraturstudie har i artiklarnas resultat identifierat tre kategorier och resultatdiskussionen utgår från dessa tre kategorier.
	Studierna som valts för analysen härstammar ifrån många olika länder, men resultatet som framkommit visar ändå på att barn som lever med en psykiskt sjuk förälder, oavsett land har liknande upplevelser.	
	Resultatdiskussion

	Barnens känslor av utsatthet och familjesituationens inverkan på självförtroende och skolgång
	Stigmatisering innebär att människor kan ha negativa uppfattningar om en viss social grupp i samhället. Vårt resultat visar på att barnen till psykiskt sjuka föräldrar upplever generellt en hög grad av stigmatisering och många av dem tycker att det förenat med skam att ha en psykiskt sjuk förälder i familjen. Studierna som vi, författarna till denna litteraturstudie, läst visar att barnen ofta undviker att umgås med sina föräldrar på allmänna platser av rädsla för att föräldrar ska uppvisa sjukdomssymtom och dra på sig andra människors uppmärksamhet. Att känna skam kan även leda till att barnen isolerar sig då de upplever att ingen kan förstå deras situation, detta är i enlighet med Ireland & Pakenham (2009). En slutsats som vi, författarna till denna litteraturstudie drar av resultatet, är att de flesta barn oavsett var i världen de lever; upplever känslor av stress, oro och rädsla, samt att barnen är oroliga för föräldrarnas hälsa och att de ska begå självmord när barnen inte finns i närheten, vilket även är Ahlströms, Danielssons & Skärsäters (2011), uppfattning. Stor oro hos barn finns också vad det gäller att föräldrarna inte ska bli friska och detta kan leda till att barnen utvecklar skuldkänslor. Enligt Socialstyrelsen så innebär barns rättigheter att de ska få en god omvårdnad och en trygg och säker uppväxt. Dessa kriterier uppfylls inte alltid av föräldrar med psykisk sjukdom, då de kan ha sjukare och friskare perioder som innebär att de klarar av att uppfylla detta mer eller mindre bättre (Socialstyrelsen, 2013). Resultatet visar på att när föräldrar inte kan engagera sig i barnens aktiviteter, vare sig ekonomiskt eller mentalt, så kan barnen lätt känna sig ledsna och isolerade och detta resultat stöds av Beardslee’s studie (1998). Vårt resultat visar på att risken att drabbas av psykisk ohälsa och mentala svårigheter ökar för barn i familjer där en förälder är psykiskt sjuk och detta fenomen beskrivs även i en studie av Pakenham, 2014. Föräldrar kan under sina psykiska sjukdomsepisoder uppvisa ett oförutsägbart och annorlunda beteende något som, barnen i dessa familjer kan uppleva som obegripligt. Enligt Antonovsky så ökar känsla av sammanhang med ålder och stabiliseras vid 30-35 år. Det betyder att barn har en låg KASAM och kan ha svårt att förstå situationer där förälderns personlighet förändras i samband med psykisk sjukdom (Langius Eklöf, 2012, 99). Därmed blir det svårt för barnen att förstå varför mamma eller pappa gör på ett visst sätt och det blir även uppenbart för barnen att de inte har en ”likadan” familj som alla andra. Detta kan i sin tur påverka barnens sätt att hantera familjesituationen, vad de tänker, hur de upplever tillvaron och hur de agerar. Att barnen inte kan förstå sina föräldrars beteende kan i även det resultera i att de i vuxenlivet bibehåller känslor av rädsla och oro(Jackson, Murphy, Peters & Wilkes, 2015).
	Barnens bemästringsstrategier och ombytta roller mellan barn och förälder 

	Resultatet visar på att ett antal olika bemästringsstrategier används av barn i familjer med psykiskt sjuka föräldrar. En strategi är att försöka få distans både fysiskt och emotionellt från hemsituationen, vilket även beskrivs av Socialstyrelsen (2013), till exempel genom att fly hemifrån och detta bidrar till att barnen kan återhämta sig och även utveckla sina egna förmågor. Andra sätt är att söka stöd från omgivningen och att anpassa sig genom att göra förändringar i hemmiljön, men även genom att skapa en god atmosfär och undvika att uppröra föräldrar. Studier visar att genom att iaktta förändringar i sina föräldrars psykiska välmående, så kan barnen avläsa tecken såsom förändringar i föräldrarnas humör och på så vis upptäcka sjukdomssymtom. Vårt resultat visar även på att barn som vet mer om sina föräldrars sjukdom kan bättre hantera situationen och avgöra vad som måste till för att hantera olika lägen som kan uppstå, i enlighet med Hall & Mordoch (2008). Genom att till exempel lyssna på förälderns röst kan barnen avgöra på vilket humör föräldern är och på så viss välja hur de ska reagera, vilket även beskrivs av Ahlström et al (2011). Många barn i studierna blir vårdgivare som innebär att de tar på sig ansvar för hushållsbestyr och vårdar yngre syskon. Denna börda kan ibland bli för stor och kan därmed resultera i att utbildning och fritidsaktiviteter blir lidandes men det finns också barn som mår bra av att hjälpa till hemma även om det kan innebära så basala omvårdnadsbehov som att se till att mat finns på bordet. En studie av Pakenham & Cox (2014), visar på att barn med psykiskt sjuka föräldrar får dra ett större lass hemma och detta stämmer väl överrens med det resultat som vi, författarna av denna litteraturstudie, nått fram till. Trots att barnen upplever svåra situationer så utvecklas många barns styrkor och detta förstärker deras självförtroende när de blir tvungna att ta ett större ansvar (Socialstyrelsen, 2013). Enligt en studie av Pakenham (2014), så rapporteras att äldre barn som lever i stora städer med en ensam förälder har svårare att anpassa sig till familjesituationer jämfört med yngre som lever i förortsområden. Studien visar även på att flickor blir mer påverkade av föräldrars ohälsa i form utav att dem får lättare fysiska symtom än pojkar, emedan pojkar rapporterar mer allmänna problem, resultatet i vår studie visar på att det är fler flickor som deltagit än pojkar i studierna,  och det finns en viss skillnad vad gäller rapporteringen av hur pojkar respektive flickor hanterar familjesituationen. Att kunna hantera sådana familjesituationer där barn är vårdgivare åt sin förälder inverkar på hela livssituationen. Det ställer krav på både individuell personlighet och vilka resurser som finns att tillgå. Ett lågt KASAM kan enligt Antonovsky resultera i att en person inte kan hantera svåra situationer och det i sin tur kan påverka hälsa och livskvalitet. Att inte kunna påverka situationer och se struktur inverkar menligt på möjligheter att hantera händelser. Det vill säga att om individen inte förstår situationen, kan denne/denna ej heller agera på ett logiskt sätt och detta kan ju i hög grad gälla barn som inte har uppnått mogen ålder eller förstår situationen. Speciellt viktigt när det gäller utformandet av KASAM är barndom, tonårstid och tidigt vuxenliv (Langelius Eklöf, 2012, 103). Barnen som lever med psykiskt sjuka föräldrar och får ta ett större ansvar hemma kan därmed utveckla antingen ett högre KASAM eller tvärtom beroende på hur de klarar av familjesituationen och hur de uppfattar tillvaron (Langelius Eklöf, 2012, 103), vilket kan avspegla sig i deras senare vuxenliv (Jackson et Al, 2015).
	Vikten av kommunikation och information

	Vårt resultat visar på att barnen som lever med psykiskt sjuka föräldrar har ett behov av att få dela med sig av sin hemsituation, detta kan minska deras känsla av isolering, vilket är i överrenstämmelse med Dam & Hall (2016). Att få träffa andra barn i samma situation som dem själva gör att de inte känner sig lika ensamma och detta rapporteras även av Beardslee (1998). Vårt resultat visar på att barn behöver och vill ha mer utbildning och information om sina föräldrars sjukdom, och detta är i överensstämmelse med Socialstyrelsens utredning om barn som anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar rekommenderar att barnen ska informeras om vad som görs för att hjälpa föräldrar samt familjen på en nivå som de förstår. Även Stenback (2006) tar upp vikten av att informera barnen till psykiskt sjuka föräldrar om sjukdomen, då ovetskap ofta skapar onödigt lidande och oro och med kunskap och information kan barnen även hitta mening med situationen. Barn har som tidigare nämnts ett lågt KASAM vilket kanske kan förbättras om de får information och som därmed kan motivera händelser. Meningsfullhet är den viktigaste faktorn i Antonovsky teori, har inte individen meningsfullhet så blir svåra situationer oförståeliga och därmed tuffa att hantera (Langius- Eklöf, 2012, s.99). Då barnen i dessa familjesituationer kan utsättas för påfrestande situationer, när mamma eller pappa beter sig annorlunda eller till exempel har vanföreställningar, vill vi påstå att information på ett begripligt och hanterbart sätt som ger mening åt dessa situationer kan inverka menligt på deras sätt gentemot både sin förälder och omgivning. Interventionsprogram som skapats för att tillgodose barnens behov utav socialt nätverk spelar en stor roll i att öka deras känsla av tillhörighet (Foster, Lewis & McCloughen, 2014). Beardslee’s preventiva familjeintervention är ett program som består av ett antal olika sessioner med familjen, där föräldrar och barn får möjlighet att prata om sina erfarenheter. Det är både individuella samtal med barn och föräldrar men även i grupp. En studie som gjorts med denna intervention i Sverige visar på positivt resultat hos både barn och vuxna. Barnens upplevelser av interventionen är att de känner sig förstådda av sina föräldrar och att den öppenhet som rådde under samtalen uppmuntrade till frågor om sjukdomen (Cederström, Pihkala, & Sandlund, 2012).  En studie gjord av Anand, Brady, Gillies & O’ Brien, (2011) visar på att vårdpersonal anser sig sakna kunskap om hur de ska bemöta barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Personal tycker sig behöva utbildning om barnen och deras behov och om vad barnen behöver för information, denna okunskap hos sjukhuspersonal kan kanske därmed vara en bidragande faktor till att barnen känner sig ovälkomna i dessa miljöer. Det finns också behov utav bättre miljöer och utrymme när barnen besöker sina föräldrar på sjukhus (Stenback, 2006).
	Metoddiskussion

	Vi, författarna valde att göra en litteraturstudie, och därmed söka efter relevanta artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. En litteraturstudie kan genomföras om det finns tillräcklig forskning inom området redan och även om vi, författarna till denna litteraturstudie fick använda många olika sökord så hittades 13 artiklar som vi, författarna tyckte svarade mot syftet av vår studie. Flera olika databaser användes också, för att bredda sökningen, men det kan ju givetvis finnas många artiklar som vi, författarna missat på grund av att kriterier, såsom fulltext begränsat sökningarna. 
	För att bäst svara på litteraturstudiens syfte valdes kvalitativa studier, även om en artikel som både innehöll kvantitativ och kvalitativ metod valdes med till resultatet dock användes bara den kvalitativa delen av artikeln för resultatet. Alla artiklar som valts har haft intervjuer av något slag med sina deltagare och det passar ju litteraturstudiens syfte, som varit att just utröna vad barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder varit. De flesta artiklarna har ett överskott på barn av kvinnligt kön, så även om resultatet speglar båda kön, är flickors upplevelser de mest representerade. De urvalskriterier som eftersträvats och som har använts av oss författarna är inklusionskriterier som presenteras väl beskrivet i urval, under metod. Vid kvalitetsgranskningen använde vi, författarna oss av SBUs ”mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik-patientupplevelser”. Genom att kvalitetsgranska artiklar kan man få en uppfattning om studiens kvalitet och relevans (Bahtsevani, Stoltz & Willman, 2006, 83). Men även om vi, författarna tillsammans gjort kvalitetsgranskningen för att öka tillförlitligheten, kan ovana att granska givetvis spela in i hur artiklarna graderats. Enligt Olsson och Sörensen (2012, 164 ), så beror även tolkning av vetenskapliga texter på forskarens förförståelse och eftersom vi, författarna till denna litteraturstudie haft både en kurs inom ämnet och även har personliga erfarenheter av området, så kan detta ha påverkat litteraturstudiens resultat.
	Forskningsetisk diskussion

	Fyra av artiklarna som valts till resultatet hade blivit etiskt godkända, medan de andra hade begärt samtycke ifrån deltagare och deras föräldrar, det hade givetvis varit en önskan från oss författarna till denna litteraturstudie att flera av artiklarna hade varit etiskt granskade. Men författarna av denna litteraturstudie hoppas ju givetvis att alla deltagare i studierna, samt deras uppgifter behandlats med stor respekt och konfidentialitet enligt Helsingforsdeklarationen (2013). Eftersom litteraturstudien gäller barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder, så är det ju främst barn som intervjuats. Detta att barnen själva inte kan avgöra om de vill vara med i studien utan att få sina föräldrars samtycke kan ju inverka på svar och resultat i studierna. Även det faktum att vissa studier gjorts som familjeintervjuer, då föräldrar varit närvarande kan ju menligt ha påverkat studiens utgång. Att göra en rättvis bedömning av innehållet i artiklar kan vara en mycket svår uppgift, om man inte har artikelns språk som modersmål, vilket har varit fallet i denna litteraturstudie. Men vi författarna till denna litteraturstudie har efter bästa förmåga försökt tolka artiklarna och gemensamt komma fram till olika områden och kategorier, och även diskuterat betydelser tillsammans. Författarna till denna litteraturstudie har även försökt att vara objektiva i sin bedömning av resultaten och vid analysen av artiklarnas innehåll. 
	Konklusion

	Genom att undersöka barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder så har inte bara författarna till denna litteraturstudie fått mer kunskap om barns upplevelser som lever i familjer där en förälder är psykiskt sjuk, utan även uppmärksammat hur  vårdpersonal kan hantera situationer som dessa. Vi, författarna har genom intensiv granskning lärt oss att barn i dessa familjer bär på många olika känslor, som behöver beaktas av professionella vårdgivare. Nästan alla barn saknar information om sin förälders sjukdom och många får inte det bemötande utav vården som de behöver. Barnen till psykiskt sjuka föräldrar blir ofta bortglömda av sjukvården, då fokus ligger på att ta hand om den sjuka föräldern. Forskning har visat att barn som inte får information om en förälders sjukdom eller stöd, lätt kan bära med sig osäkerhet in i det vuxna livet. Genom att ge barnen i dessa familjesituationer information så kan vårdpersonalen inte bara lindra lidande utan även påverka barnens situation som vuxna. Det är ju trots allt barnen som lever nära psykisk sjukdom i en familj med en psykiskt sjuk mamma eller pappa och därför bör de få veta vad sjukdomen är och inte undanhållas information. Vi, författarna har också uppmärksammat bristen på specialistutbildade sjuksköterskor som vet hur de ska hantera barn i sådana situationer och vilken hjälp kan erbjudas. Även sjukhusmiljöer bör vara mer anpassade för barnens behov och välkomnande. Att vårdpersonal är rätt utbildade och införsatta i dessa barns situation kan givetvis bidra till att förbättra omvårdnaden inte bara utav barnen utan också av familjen som helhet. Genom att belysa detta område som vi, författarna av denna litteraturstudie refererar till som barns upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder, hoppas vi att barnens situation i en sådan nämnd familjekonstellation, kan leda till nya interventioner och ett utökat stöd till barnen. Detta kan påverka utgången av barnens liv, i det nuet de lever med sin psykiskt sjuka förälder men även framtiden för dem som vuxna. Genom att ge rätt redskap att hantera de situationer och känslor som dessa barn upplever samt ge rätt stöd i rätt tid, kan både sjukvården och sociala myndigheter gynnas i det långa loppet, då man på så vis kanske kan förhindra barn till psykiskt sjuka föräldrar att själva falla offer för fysiska och psykiska, samt sociala problem både som minderåriga men även som vuxna.
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