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En litteraturstudie om barns erfarenheter av att leva med en 
förälder med psykisk ohälsa.  
 
Abstrakt 
 
BAKGRUND: Att leva med en förälder som lider av psykisk ohälsa innebär många 
gånger ett stort ansvar för barnen. Att hjälpa till med sysslor hemma eller ta hand om 
yngre syskon är vanligt förekommande. Att ständigt känna känslan av att behöva vara 
tillgänglig om något händer är en oförutsägbarhet som beskrivs påfrestande av 
barnen. Inom forskningen hamnar dock ofta barnens erfarenheter i skymundan.  
 
SYFTE: Att beskriva barns erfarenheter av att leva med en förälder som lider av 
psykisk ohälsa.  
 
METOD: Litteraturstudien innehåller 8 artiklar med kvalitativ design där resultatet 
har kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts. Sökningar gjordes i 
databaserna CINAHL, Pubmed och Scopus.   
 
RESULTAT: Det framkom tre tydliga kategorier i resultatet: Ängslan för föräldrarnas 
psykiska ohälsa, familjelivets annorlundaskap och behov av stöd och information. 
Känslor som sorg, oro, rädsla, ilska och avund beskrevs i flertalet studier, samtidigt 
som kärleken till föräldern var stark trots ohälsan. 
 
KONKLUSION: Barn till en förälder med psykisk ohälsa hamnar ofta i skymundan. 
Det behövs stöd till alla inom familjen på olika sätt för att handskas med livet och 
ohälsans konsekvenser. Föräldrar och vårdpersonal behöver bli bättre på att 
informera barnen om vad ohälsan gör och hur den visar sig. 
 
NYCKELORD: psykisk störning, förälder, barn, erfarenheter 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A literature study about childrens experiences of living with a 
parent who suffers from mental illness. 
 
Abstract 
 
BACKGROUND: Having a parent with mental illness often means increased 
responsibility for the child, for example helping out at home or taking care of siblings 
are common tasks. A constant feeling of having to be available in case anything 
happens makes it very unpredictable wich is described stressful by children. In the 
majority of science the children often falls behind. 
 
AIM: To describe a childs experience of living with a parent who suffer from mental 
illness. 
 
METHOD: The literature consists of 8 articles with qualitative design of wich the 
result has been quality examined, analysed and compiled. Searches were made in the 
databases of CINAHL, Pubmed and Scopus. 
 

RESULTS: The research emerged three clear categories in the result: Anxiety about 
the parents mental illness, otherness of the family life and the need of support and 
information. Feelings like sadness, worries, fear, anger and envy was described in 
many studies, while the love of the parent was strong despite the illness. 
 

CONCLUSION: A child to a parent with mental illness often tend to be neglected. 
To be able to deal with life and the consequenses of mental illness everyone in the 
family will need support in different ways. Parents and health professionals need to 
be better informing the child about the illness, what it does and how it shows.  
 

KEYWORD: mental illness, parent, child, experience 
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BAKGRUND 
Att vara barn till en förälder som lider av psykisk ohälsa innebär många gånger ett 
stort ansvar för barnen. De kan i ung ålder tvingas att ta hand om saker i hushållet 
som i normalt fungerande familjer görs av föräldern. Barnet kan dessutom många 
gånger känna att de behöver vara tillgänglig hela dygnet ifall det skulle hända något 
med föräldern. Denna oförutsägbarhet beskrivs ofta som väldigt påfrestande av 
barnen (Dam & Hall, 2016). Denna litteraturstudie fokuserar på att vara barn till en 
förälder som lider av psykisk ohälsa. 
 
Det finns flertalet psykiska störningar som depression, bipolär sjukdom, schizofreni, 
andra psykoser samt demens, utvecklingsstörning och autism. I världen lider 300 
miljoner av depression, 60 miljoner av bipolär sjukdom, 21 miljoner av schizofreni 
och psykossjukdomar samt 47,5 miljoner av demenssjukdomar (WHO, 2017). Att 
drabbas av psykisk ohälsa är något de drabbade själva inte väljer och många gånger 
behövs professionell hjälp för att kunna handskas med situationen (Jones, Pietilä, 
Joronen, Simpson, Gray & Kaunonen, 2016). De hälso- och sjukvårdssystem som 
finns idag klarar ännu inte av att handskas med den påfrestning som psykisk ohälsa 
för med sig. I ett globalt perspektiv har man kunnat se att 76% - 85% av människorna 
i låg- och medelinkomstländerna inte får adekvat hjälp för sin psykiska ohälsa. I 
höginkomstländerna ligger motsvarande siffra på 35%-50% för personer i samma 
situation. Något som ytterligare förvärrar problemen är den dåliga kvaliten på vården 
som många erhåller (WHO, 2017).  
 
I Sverige har den psykiska ohälsan växt fram och blivit ett stort samhällsproblem 
(Hedelin, 2006, 64). Besvär som oro, ångest eller ängslan är mer vanligt 
förekommande hos kvinnor och yngre än hos män och äldre (Folkhälsomyndigheten, 
2016).  Sjukskrivningarna ökar på grund av att ett ökat antal människor får 
psykiatriska diagnoser och synnerligen kvinnor är utsatta. Mellan 2010 och 2015 
ökade andelen kvinnor som fick en psykiatrisk diagnos med 71% (Socialstyrelsen, 
2017). År 2015 hade 37% kvinnor och 24% män lindrigare eller mer avancerade 
besvär av oro, ångest eller ängslan enligt den nationella folkhälsoenkäten 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Situationen för föräldrar med psykiatrisk ohälsa har 
undersökts i många studier. I de akuta faserna som kan uppstå kan det vara svårt att 
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både vara förälder och handskas med sin egen hälsa och man kan tvivla på sin 
kapacitet att handha sitt eget barn. Psykisk ohälsa kopplas många gånger ihop med 
en negativ bild som de drabbade gärna vill göra mer rättvis och visa att de kan vara 
sjuka och ändå vara betrodda som föräldrar (Jones et al, 2016). Förutom en rädsla 
över att mista vårdnaden av barnen finns även en oro för vad som ska ske med 
barnen vid en eventuell inläggning på sjukhus (Basset, Lampe & Lloyd, 1999). Enlig 
både mödrar och fäder är det nödvändigt att hitta strategier för att få föräldraskapet 
att fungera på ett bra sätt. Att hitta balansen mellan föräldraskapet och egna behov, 
egen återhämtning samt att våga be om stöd är en utmaning (Ende, Busschbach, 
Nicholson, Korevaar & Weeghel, 2016). 
 
Andra familjemedlemmar, ofta barnen, måste göra uppgifter och ta ansvar som 
föräldern inte orkar på grund av sin sjukdom (Pölkki, Ervast & Huupponen, 2004). 
Många mödrar uttrycker förståelse över att de var tvungna att ta hand om sig själva 
och inte tänka på moderrollen. De gick i terapi för att kunna få råd och vägledning 
angående sina bekymmer och det dåliga samvetet avseende sina barn. Trots detta 
beskrev de ett tvivel på sin roll som moder (Blegen, Eriksson & Bondas, 2016). Att 
som förälder delge människor i sin närhet och sitt barn informationen om sin 
sjukdom kan vara en utmaning. Denna utmaning kan komma att påverka hela 
familjen och även nära vänner. Vissa föräldrar samtalar mer öppet om sin sjukdom 
medan andra har svårt att tala om den. I vissa fall leder detta till att föräldrarna hela 
tiden måste tänka på vad de säger och hur de formulerar sig för att inte avslöja sin 
sjukdom (Jones et al, 2016). Många föräldrar beskriver att föräldraskapet har hjälpt 
de att bättre kunna hantera sin psykiska ohälsa (Lacey, Paolini, Hanlon, Melville, 
Gallety & Campell, 2015). En förälders skyldighet är dock att ha omtanke kring 
barnen, se till barnens välmående och att dess mognad upprätthålls (Socialstyrelsen, 
2014). Barndomen är en mycket viktig tid som kommer att påverka individen under 
hela livet, under barndomen formas barnet till den individ som man blir som vuxen 
(Hwang & Nilsson, 2011, 22). 
 
Barnets utveckling 
Definitionen av barn är individer från 0-12år medan de som är mellan 13-18 år 
benäms som äldre barn. Dock kan definitionen variera mellan olika sammanhang och 
länder (Hallström, 2015, 19). Under dessa år genomgår barnet en fortlöpande 
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utveckling som är nästintill oavbruten. Om barnet har en fungerande miljö runt om 
sig samt ett tillräckligt näringsintag avgörs utvecklingen av genetiska faktorer. Den 
fysiska och psykisk utvecklingen samt den motoriska såsom språk och socialt 
beteende fortlöper. Ofta sker utveckligen i steg, vissa går snabbare medan andra 
långsammare (Lindquist, u.å.).  
 
Enligt Eriksons utvecklingsteori pågår människans utveckling i 8 ordnade stadier 
under hela livscykeln. Vardera stadie har sina specifika problem och kriser och 
beroende på hur man klarar av att arbeta sig igenom dessa kriser blir avgörande för 
hur den fortsatta utvecklingen kommer att se ut. Varje stadie har en positiv och en 
negativ del och om krisen ska bli till belåtenhet så bör de postiva erfarenheterna 
överväga de negativa. I det första stadiet lär sig barn fram till arton månaders ålder 
att känna tillit eller misstro. För att i det andra stadiet fram till tre-års ålder få en 
känsla för autonomi eller tvivel. Vid sex års ålder slutar det tredje stadiet som 
innefattar initiativ eller skuld och därefter följer det fjärde stadiet som enligt Eriksons 
teori berör barn sex till tolv års ålder. Detta stadie handlar om aktivitet eller 
underlägsenhet. Om utvecklingen fortlöper negativt innebär det att barnet får en 
känsla av underlägsenhet som visar sig i att barnen känner en oförmåga i vad de gör 
och vem de är. Femte stadiet innefattar identitet och identitetsförvirring och pågår 
under tonårstiden. Under denna period uppstår många frågor hos individen som 
kretsar kring vem de är och vad de skulle kunna vara. Barnet är på väg in i vuxenlivet 
och olika identiteter ska framträda. Löses stadiet på ett positivt sätt så kan man på ett 
bra sätt få en stabil grund inför vuxenlivet. Blir det däremot en negativ lösning kan 
personen bli väldigt splittrad och detta resulterar många gånger i utspel, överdriven 
anpassning eller att personen vänder sig inåt och eventuellt utvecklar en depression  
(Hwang & Nilsson, 2011, 53-55). När en sjuksköterska ska möta barn i olika åldrar 
samt familjen till dessa är det av vikt att de har god kompetens när det kommer till de 
olika utvecklingsfasernas specifika behov för att på ett så bra sätt som möjligt kunna 
ge en god omvårdnad (Enskär, Golsäter, 2014, 92-125). 
 
Barns psykiska hälsa 
Hemmiljö och miljön i skolan sägs vara avgörande faktorer när det kommer till att 
den psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat markant de senaste 20 åren. 
Andelen 13-15 åringar som berättat att de störts av  psykosomatiska problem minst 
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två gånger i veckan under de sex senaste månderna har ökat gradvis. Mellan år 1985 
till och med 2013 har andelen fördubblats för både flickor och pojkar. De vanligaste 
symtomen är sömnbesvär, irritation och nedstämdhet (Folkhälsomyndigheten, 
2016). Risken att barn drabbas av psykisk ohälsa är större när de lever med en 
förälder som lider av någon form av psykisk sjukdom. Detta beror till viss del på 
genetiska faktorer och delvis på att interaktionen mellan förälder och barn blir störd 
på grund av förälderns sjukdom. Sannolikheten att utvecka en viss typ av psykisk 
sjukdom är högre när någon biologisk förälder eller annan nära släkting har samma 
tillstånd. Livstidsrisken för att utveckla schizofreni är ca 1 % hos den allmänna 
befolkningen, men mer än tio gånger högre om någon av föräldrarna lider av 
sjukdomen. Om båda föräldrarna lider av schizofreni är risken att utveckla 
sjukdomen under sin livstid 40%. På likartat sätt, för andra psykiska sjukdomar än 
schizofreni, förekommer en markant ökad risk att utvecka psykiska sjukdomar om 
någon eller båda föräldrarna lider av psykiska sjukdomar. Vidare är negativa faktorer 
såsom desorientering, skuldkänslor och isolering vanligare hos barn i dessa familjer. 
Forskning visar även att det i familjer med psykisk ohälsa finns en ökad risk för 
barnmisshandel (Mattejat & Remschmidt, 2008) och sexuellt våld mot barn (Foster, 
2010). Vissa barn kan på ytan se relativt obekymrade ut trots att de utsätts för en en 
miljö som skadar barnet både fysiskt och psykiskt. Många barn beskriver en känsla av 
att hela tiden behöva bära en mask för att inte visa andra sin sårbarhet (Cooklin, 
2010). Våld och förbiseende är något alla barn har rättigheter att besparas från. När 
detta förekommer kan barnet lida ända in i vuxenlivet och inte bara under 
händelsens tillfälle (Socialstyrelsen, 2014). 
  
Inom forskning beskrivs det att barn som har en förälder som lider av psykisk ohälsa 
känner sig mognare, mer empatisk och självständigare än andra barn i samma ålder 
(Drost, Krieke, Sytema & Schippers, 2016). Barn, ungdomar och unga vuxna tar ofta 
på sig skulden för sina föräldrar dåliga mående (Nilsson, Gustafsson & Nolbris, 2015) 
därför bör den grupp som växt upp med en förälder med psykisk ohälsa bli erbjuden 
professionell hjälp även när de inte kunnat be om den själva (Pölkki, Ervast & 
Huupponen, 2004). Många gånger hamnar erfarenheter och synpunkter från barnen 
i skymundan. I dagsläget finns inte tillräckligt med forskning för att kunna se de 
långsiktiga effekterna hos barn som lever med och tar hand om föräldrar med psykisk 
ohälsa (Aldrige, 2006).  
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Familjecentrerad omvårdnadsteori och sjuksköterskans roll 
När en familj drabbas av psykisk ohälsa hos någon av föräldrarna bör det finnas ett 
stöd till alla deltagarna i familjen. Det är viktigt att en familjecentrerad vård erbjuds 
löpande för att ingen part i familjen ska bli utelämnad. Utöver detta kan vissa 
familjer behöva tillgång till specialiserad vård och terapi som är inriktad mot 
familjens individuella behov. För att det ska bli en så bra vård som möjligt så behöver 
man regelbundet se över vilka risker och sårbarheter som finns inom varje enskild 
familjen och genom att involvera flera myndigheter kan man på bästa sätt ge alla i 
familjen det stöd som de behöver (Goodyear, Hill, Allchin, McCormick, Hine, Cuff & 
O’Hanlon, 2015). 
 
Sjuksköterskor inom primärvården är skyldig att göra en noggrann och lämplig 
bedömning av familjen i ett helhetsperspektiv. Enligt sjuksköterskorna sträcker sig 
denna roll till primär psykisk hälsa. Identifiering av potentiella risker för barn hänger 
på sjuksköterskors förmåga att göra exakta bedömningar av barn och familjer, en 
färdighet som kräver stor klinisk erfarenhet. Det är viktigt att sjuksköterskorna 
fördjupar sig i familjernas situationer och är uppmärksamma på problem som kan 
påverka barnet (Mahoney, 2010). Ovanstående studier visar på att barns hemmiljö är 
av stor betydelse när det kommer till psykiska ohälsa och det är allmänt erkänt att 
forskning kring familjer och familjesituationer ofta kretsar kring föräldrarna och hur 
föräldraskapet fungerar (Aldrige, 2006). 
 
Genom att sammanställa studier som beskriver barnens erfarenheter kan förståelsen 
för barnens situation öka. Att utöka kunskaperna kring barnens tankar och känslor 
när en förälder drabbas av psykisk ohälsa är en viktig del när det kommer till 
eventuellt behov av stöd till barnen. Förhoppningsvis kan denna kunskap öka 
möjligheterna för vårdpersonal att ge bättre stöd till barn vars förälder har psykisk 
ohälsa.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva barns erfarenheter av att leva med en förälder som 
lider av psykisk ohälsa. 
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METOD 

En litteraturstudie har genomförts som baserades på kvalitativa studier. 
Litteraturstudier utförs genom att sammanställa relevant resultat från ett antal 
studier, med lika hög trovärdighet och noggranhet som använts i de primära källorna 
(Olsson & Sörensen, 2001, 145).  
 
Sökmetod 
Utifrån exklutions- och inklutionskriterier söktes vetenskapliga artiklar. 
Inklusionskriterierna var: 1) barn i åldrarna 5-19 år, 2) att någon av föräldrarna led 
av en psykisk ohälsa, 3) artiklarna skulle spegla barnets perspektiv på situationen, 4) 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 5) artiklarna skulle vara skrivna mellan 
år 2000-2017, detta för att erhålla så aktuell forskning som möjligt. 
Exklusionskriterierna var: 1) där barnens perspektiv inte framkommer tydligt, 2) där  
barnens erfarenheter beskrevs av föräldrar, lärare eller vårdpersonal och 3) 
kvantitativa studier. 
 
Artiklar med kvalitativ ansats söktes i databaserna Pubmed, CINAHL samt Scopus. 
Engelska sökord användes för att matcha syftet: ”mental illness”, ”mental disorder”, 
child*, parent*, experience, ”psychiatric disorder”. Dessa sökord visade sig inte räcka 
till så det lades till: adolecent*, psychiatry*, parenting*, ”mental helth and illness”, 
"psychiatric disability” och ”interview”. Somliga sökningar avgränsades med hjälp av: 
fulltext, engelska, free fulltext, från år 2000-2017 och peer rewied. 
 
Trunkering är något som används flitigt vid databassökning och innebär att man 
plockar bort ändelse på ordet och lägger till (*) bakom ordet som man söker. 
Databasen söker då på alla böjningsformer av ordet för en bredare sökning. Vid 
sökning av artiklar inom ett visst ämne vill man många gånger använda mer än ett 
sökord för att finna det som passar bäst till ens egna syfte. Då finns en teknik som 
kallas boolesk sökteknik att utnyttja. Då används korta ord mellan sökorden, AND, 
OR och NOT är de ord som oftast används. Ordet AND används då man vill att båda 
orden ska finnas med i sökningen medan OR används om man vill få träffar på 
antingen den ena söktermer eller den andra. NOT används för att beskriva ett ord 
som man inte vill få med i sökningen (Östlundh, 2012, s 68-70). Trunkering och det 
booleska sökoret AND användes för att maximera artikelsökningarna och nå syftet. 
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Detta redovisas i en söktabell (Bilaga 1). Orden OR och NOT uteslöts av författarna då 
de inte ansågs förbättra sökresultatet. 
 
Urval 
Ett helikopterperspektiv användes för att få en så bra överblick som möjligt. Med 
hjälp av ett helikopterperspektiv ges en uppfattning om vad studierna handlar om, 
om de är kvalitativa eller kvantitativa, samt även vilka grupper som är mest 
representerade i artiklarna (Friberg, 2012, 137). När ett antal artiklar valts ut gjordes 
sekundärsökningar manuellt genom de utvalda artiklarnas referenslistor (Östlundh, 
2012, 75). Urvalet utfördes i tre faser och sökningarna dokumenterades. Utifrån de 
litteratursökningar som genomförts blev det första urvalet artiklar som valdes ut 
baserat på hur relevant titeln var till litterturstudiens syfte. Därefter i fas två lästes 
abstrakten på de artiklar som blev resultatet av urval ett. I urval tre lästes artiklarna i 
sin helhet och sedan valdes de artiklar vars resultat bäst svarade på syftet (SBU, 
2014). Efter att artiklarna valts ut granskades de enligt en bedömningsmall (bilaga 2) 
och poängen i denna mall visar vilken kvalitet artikeln uppvisar. I bedömningsmallen 
får kvaliten poäng mellan 60%-100% om de är godkända och en låg procent påvisar 
låg kvalitet hos studien. Om en studie inte uppnår 60% så anses den inte vara nog 
tillförlitlig för att inkluderas i studien (Olsson & Sörensen, 2011, 279). Om artiklar 
utesluts på grund av bristande kvalitet så bör detta anges i metodbeskrivningen 
(Friberg, 2012, 139). En artikel gallrades bort ur artikelöversikten efter granskningen 
då resultatet inte höll måttet relaterat till  syftet. De resterande artiklarna var 
tillräckligt tillförlitliga och kunde inkluderas i litteraturstudien. En av de inkluderade 
artiklarna var en blandartikel där både föräldrars och barns erfarenheter fanns 
inkluderat. Barnens erfarenheter gick dock lätt att urskilja. En artikelöversikt 
redovisas (Bilaga 3). Sammanlagt i dessa 8 studier deltog 109 barn i åldrarna 5-19 
som hade en förälder med en psykisk sjukdom. 
 

Analys 
En analys är att dela upp en helhet och skapa en ny helhet av dessa delar. Delarna 
uppstår då resultatet av artiklarna plockas isär med avsikt att hitta delar som har 
betydelse för syftet. När sedan delarna sätts ihop så bildar det ett nytt sammanfattat 
resultat från alla inkluderade artiklar (Dahlborg-Lyckhage, 2012, 168-169). 
Författarna analyserade artiklarna i flera steg. Till en början lästes artiklarna ett 
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flertal gånger för att komma underfund med deras innehåll. Därefter analyserades de 
resultattexter som valts ut, för att hitta text som beskrev barnens erfarenheter. 
Resultattexten plockades ut och delades in i en färg per artikel för att veta vilken 
information som kom från vilket resultat. När alla artiklars resultattext blivit 
färgkodade sammanställdes allt i en tabell för att på bäst sätt se vilka likheter som 
fanns bland allt resultat. Översiktligt sorterades grovt resultattexten in i grupper som 
namngavs och bildade underkategorier. Dessa sorterades i sin tur ihop i olika 
kategorier utifrån innehållet och kategorierna namnsgavs. Texterna ändrades och 
innehållet byttes flertalet gånger, vilket även betyder att kategoriernas och 
underkategoriernas benämningar förändrades under tidens gång.    
 
Forskningsetik 
Forskning får endast utföras med respekt för människovärdet. Ett samtycke skall 
finnas med från forskningspersonerna. Innan samtycke kan ges bör 
forskningspersoner fått god information om forskningen. Samtycket ska vara frivilligt 
och gäller endast till den forskning som man fått personligt godkännade att 
genomföra. Om forskningspersonerna fyllt 15 år men inte är 18 år och förstår vad 
forskningen innebär så ska personen informeras om forskningen och ge ett samtycke. 
Om forskningspersonen är under 15 år skall vårdnadshavare ge sitt samtycke. 
Forskarna får dock inte genomföra forskningen om barnet själv inte samtycker till 
den (SFS 2003:460). Vissa grupper är särskilt utsatta och forskning på dessa grupper 
är endast berättigad om man ej kan utföra forskningen på en mindre utsatt grupp. 
Medicinsk forskning är endast befogad på en utsatt grupp om forskningen har 
möjlighet att förbättra vården eller ge kunskap (Helsingforsdeklarationen, 2013). 
Innan forskning utförs på barn så bör det uteslutas att inte forskningen kan utföras 
på vuxna individer med samma slutresultat. I de fall där barn måste medverka är det 
av stor vikt att forskningen leder till att barnens situation förbättras. Det är viktigt att 
ge information till barnet på dess egna nivå och att barnet själv får bestämma om 
denne vill delta (Kjellström, 2012, 82). För att uppnå syftet med litteraturstudien 
krävdes att studier utförts på barn. Författarnas etiska ansvar var att kontrollera att 
alla utvalda artiklar var etiskt granskade samt att resultatet redovisas så korrekt som 
möjligt.  
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RESULTAT 

Ur analysen framkom 3 kategorier och 9 underkategorier. Dessa presenteras i Tabell 
1.  
 
Tabell 1 - Kategoriöversikt 

Kategori Underkategori 
Ängslan för föräldrarnas psykiska 
ohälsa 

Rädsla och oro för suicid och självskada 
Oro över förälderns sjukhusvistelse 

Familjelivets annorlundaskap Relationen till föräldern är förändrad 
Förändrade roller inom familjen 
Att inte vara som andra familjer 
Strategier för att hantera förälderns psykiska 
ohälsa 

Betydelsen av stöd och information Informationsbrist och ovisshet 
Stöd och uteblivet stöd av omgivningen 
Olika syn på professionellt stöd 

 
Ängslan för föräldrarnas psykiska ohälsa 
Litteraturstudien visar att barnen i studierna kände rädsla och oro runt föräldern 
som lider av psykisk ohälsas liv.  
 
Rädsla och oro för suicid och självskada 
Studier visar att barn känner en rädsla att deras förälder ska göra valet att ta sitt eget 
liv (Handley, Farrell, Josephs, Hanke & Hazelton, 2001, Meadus & Johnson, 2000, 
Mordoch & Hall, 2008, Riebschleger, 2004, Trondsen 2012, Östman, 2008). I två 
studier framkommer det att barn kan känna en ständig oro för sina föräldrar och att 
de måste hålla koll hela tiden för att försäkra sig om att denne inte skadar sig eller 
begår självmord (Meadus & Johnson, 2000, Trondsen, 2012). Barnen beskriver om 
skrämmande minnen från att hitta självmordsbrev till att tvingas leta efter sin 
självmordsbenägna förälder som försvunnit från hemmet (Trondsen, 2012). Vidare 
framkom att barnens föräldrar kunde förändras på ett skrämmande sätt när 
sjukdomen ökade i omfattning och att det var då de flesta börjar reagera med allvarlig 
oro för sina föräldrars välmående och liv (Trondsen, 2012, Östman, 2008). I flera av 
studierna framkom att barnen och ungdomarna varit med om att deras förälder både 
försökt ta sitt liv och även begått ett fullbordat självmord (Meadus & Johnson, 2000, 
Mordoch & Hall, 2008, Trondsen, 2012). 
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Oro över förälderns sjukhusvistelse 
Flera studier visar att barn till föräldrar som behöver sjukhusvård på grund av sin 
psykiska ohälsa inte till fullo förstår vad som händer på sjukhuset när deras förälder 
är inneliggande (Meadus & Johnson, 2000, Mordoch, 2010, Riebschleger, 2004). Det 
framkom av många barn i studier att de sammankopplar sjukhuset med döden och 
flera av barnen kan beskriva hur någon de känt dött på sjukhuset (Mordoch & Hall, 
2008, Mordoch, 2010, Riebschleger, 2004). Det beskrivs en oro över att inte få veta 
vad som pågår runt deras förälder vid sjukhusvistelse (Meadus & Johnson, 2000, 
Riebschleger, 2004). De förstod ofta inte varför deras förälder behövde sjukhusvård, 
de beskrev att de trodde att föräldrarna bara ska få medicin likt en fysisk 
hälsobehandling (Meadus & Johnson, 2000, Riebschleger, 2004). Studier visar även 
att den jobbigaste tiden för de var när deras förälder var tvungna att åka in till 
sjukhuset (Handley et al, 2001, Maybery, Ling, Szakacs & Reupert, 2005). Barnen 
beskrev en oro gällande sin egen hemsituation och att eventuellt behöva förflyttas till 
ett annat hem i samband med förälderns sjukhusvistelse (Mordoch & Hall, 2008). 
 
Familjelivets annorlundaskap 
Litteraturstudien visar hur familjen förändras på olika sätt när föräldern lider av 
psykisk ohälsa medan barnen försöker hitta strategier för att hjälpa familjen.  
  
Relationen till föräldern är förändrad 
En studie visade att flera barn beskrev att deras relation till föräldern inte alls var bra 
och att det nästintill gjorde ont inombords när de såg sina vänner ha goda relationer 
till sina föräldrar. De funderade mycket på hur livet skulle ha varit om de inte hade 
haft en förälder som varit sjuk (Trondsen, 2012).Vissa barn kände en ilska över att 
föräldern beter sig annorlunda (Östman, 2008). En känsla av sorg och förlust av att 
tvingas bo i en familj som är annorlunda beskrevs. Ett barn uttrycker saknad av sin 
pappa trots att de träffar varandra dagligen. Problemet var att mannen som barnet 
ser är den som skriker, är arg eller bara sitter i soffan och inte tycker att livet är värt 
att leva, den mannen är inte en pappa. Periodvis kände sig barnen sorgsna över att de 
inte hade en förälder som kunde vara delaktig i sin roll som vårdnadshavare. Det 
kunde handla om att vara engagerad i barnens skolarbetet eller följa med på 
fritidsaktiviteter. Barnen var dock medvetna om att förälderns dåliga mående sällan 
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pågick dygnets alla timmar och de kände en kärlek till sin förälder trots sjukdomen 
(Mordoch & Hall, 2008, Mordoch, 2010). 
 
Förändrade roller inom familjen 
Studier visar att när en förälder drabbas av psykisk ohälsa förändras hela familjens 
roller. Barnen beskriver att de fick lov att ta ansvar för dagliga göromål i hemmet 
exempelvis städning, hushållsarbete och matlagning (Handley et al, 2001, Maybery et 
al, 2005, Meadus & Johnson, 2000, Mordoch & Hall, 2008, Trondsen, 2012). I 
studier beskrivs det vidare av barnen att det blir en förändring av rollerna i familjen 
under de perioder som föräldern är sjuk, det betonas även att de allra flesta föräldrar 
tar ansvar för hushållets uppgifter när de är i en bättre fas av sin sjukdom (Handley et 
al, 2001, Maybery et al, 2005, Meadus & Johnson, 2000, Trondsen, 2012). Genom att 
göra hushållsarbete, ta hand om yngre syskon och undvika att säga något 
provocerande så försökte de skapa en bra atmosfär hemma (Trondsen, 2012). När 
dagliga rutinerna stördes upplevde barnen både rädsla och ångest då de behövde oroa 
sig både för sig själva och för sin sjuke förälder (Mordoch & Hall, 2008). En studie 
visar att barnen kunde vara positiva till att hjälpa till i familjen när det uppstår svåra 
situationer men de beskriver också att ansvaret vissa gånger blev en allt för tung 
börda (Trondsen, 2012). De kunde få en föräldraroll som innefattade både att hålla 
koll på både sina föräldrar och sina syskon (Handley et al, 2001, Maybery et al, 2005, 
Riebschleger, 2004). 
 
Att inte vara som andra familjer 
Studier visar att barnen hade svårt att veta om deras situation var normal eller inte, 
däremot visste de att den var annorlunda (Mordoch, 2010, Riebschleger, 2004, 
Östman, 2008). Flertalet barn beskrev att förälderns beteende inte var något som de 
ville samtala med utomstående om och ibland inte ens inom familjen. Förälderns 
beteende blev till en familjehemlighet (Mordoch & Hall, 2008, Riebschleger, 2004). 
Några av barnen hade erfarenheter av att de samtalade kring ämnet och barnen 
betonade att det var viktigt att de fick veta vad som händer för att lättare kunna 
hantera uppkomna situationer (Mordoch, 2010, Riebschleger, 2004). Barnen beskrev 
att människor i dess omgivning exempelvis grannar, avlägsna släktingar eller 
liknande såg på familjen på ett annorlunda sätt än ”normala” familjer. Familjen har 
en medlem som beter sig annorlunda (Östman, 2008). Att passa in i det sociala 
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systemet och att möta sociala förväntningar och regler upplevdes ofta som 
utmanande för barnen och deras familjer. De flesta barnen upplevde dock att 
föräldern gjorde sitt bästa trots sina begränsningar (Mordoch & Hall, 2008).  
 
Strategier för att hantera föräldrnas psykiska ohälsa 
En studie visar att barn hade skapat egna strategier för att minska risken att 
föräldern ska bli sjuk. En strategi byggde på att vara delaktig och ta ett stort ansvar i 
hushållet. En annan strategi var att utföra sysslor i hemmet för att undvika att 
föräldern skulle bli arg eller deprimerad (Trondsen, 2012). Barnens egna reaktioner 
när föräldern är i en sämre episod var att de ignorerade eller undvek föräldern 
och/eller ville minska stressen som uppstod i familjen (Riebschleger, 2004). För att 
undvika att svåra situationer uppstod anpassade barnen sitt beteende och aktiviteter 
för att inte göra föräldern upprörd eller deprimerad. Detta genom att hjälpa till 
hemma, att prata med föräldern, ta hand om sina syskon, tänka på sitt beteende och 
genom att inte säga något som provocerar föräldern (Mordoch & Hall, 2008, 
Riebschleger, 2004, Trondsen, 2012). Strategierna utvärderades av deltagarna och 
om anpassningarna inte varit effektiva gjorde de nya anpassningar för att få bättre 
effekt. Barnen skapade även ett eget utrymme för att undkomma samspelet med sina 
föräldrar och för en stund glömma att de lever med en förälder med psykisk ohälsa 
(Mordoch & Hall, 2008).  
 
Betydelsen av stöd och information 
Litteraturstudien visar hur barnen beskriver hur viktig information är och hur olika 
stöd kan hjälpa.  
 
Informationsbrist och ovisshet 
I studier hade barnen observerat tecken och förändringar i sina föräldrars humör och 
beteende som hade förvirrat och oroat de långt innan de fick information om 
förälderns diagnos (Mordoch & Hall, 2008, Mordoch, 2010). Att inte veta vad som 
händer när ens förälder blir sjuk skapar många känslor hos barnen. De beskriver 
rädsla, förvirring, osäkerhet och en känsla av att de själva är orsak till att föräldern 
inte mår bra (Handley et al, 2001, Riebschleger, 2004). Vid sjukhusvistelse för 
föräldern efterlyser barnen bättre information från sjukvården (Meadus & Johnson, 
2000, Riebschleger, 2004). De flesta barn uttrycker att det aldrig varit någon som 
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pratat med dem om att föräldern led av någon form av psykisk sjukdom. De uttrycker 
själva att de har fått bygga ett puzzel för att kunna förstå vad det är som händer 
(Mordoch, 2010). Brist på information och öppenhet när det gäller en förälders 
psykiska ohälsa leder till många obesvarade frågor. Bristen kom inte bara från 
förälderns sida utan även i förhållande till andra vuxna såsom släktingar, lärare och 
vårdpersonal (Trondsen, 2012). Ett av barnen beskriver att så fort de fick veta vad 
som pågick så kändes situationen lättare (Mordoch, 2010). De beskriver även en 
gemensam erfarenhet av att befinna sig i en ensam situation (Trondsen, 2012, 
Östman, 2008). Flera av de barn och ungdomar som intervjuats uttryckte en stark 
oro över att själva drabbas av den sjukdom som föräldern led av och många hade fått 
höra att de sjukdomar som föräldrarna hade var ärftliga vilket gjorde att de var ännu 
mer bekymrade över att drabbas (Handley et al, 2001, Riebschleger, 2004, Trondsen, 
2012).  
 
Stöd och uteblivet stöd av omgivningen 
En studie visar att stöd från olika håll både inom och utanför släkten var till hjälp för 
barnen så att de inte kände sig lika förvirrade och ensamma (Handley et al, 2001). 
Många av barnen förklarade hur viktig den friske föräldern var som stöd att prata 
med (Östman, 2008) samtidigt som andra identifierade sina syskon som det stora 
stödet (Maybery et al, 2005). Stöd från släktingar var något som vissa barn hade velat 
ha mer av (Handley et al, 2001), medan andra beskrev att stödet de fick av släktingar 
och likaså av vänner var viktigt för att kunna hantera sin förälders sjukdom (Maybery 
et al, 2005, Meadus & Johnson, 2000, Mordoch & Hall, 2008, Riebschleger, 2004, 
Trondsen, 2012, Östman, 2008). Bland de äldre barnen var ofta vännerna det främsta 
och största stödet (Meadus & Johnson, 2000, Mordoch & Hall, 2008). Det fanns 
givetvis även barn som kände att de inte kunde berätta riktigt allt för sina vänner 
(Mordoch & Hall, 2008, Trondsen, 2012). Ett av barnen beskrev att hennes nära 
vänner sa att de fanns där om hon ville prata, men oavsett hur mycket hon berättade 
så hade de svårt att förstå situationen (Trondsen, 2012). Flera av barnen i studierna 
betonade känslan av att vara den lidande parten i ett vänskapsförhållande som ett 
dilemma. Trots att de hade människor som de kunde prata med behövde de ofta 
kämpa sig igenom praktiska utmaningar, tunga tankar, smärtsamma känslor och 
svåra situationer ensamma. Att hålla saker inom sig tycks spegla situationen för 
många barn som är med i studierna och många barn tycker att de stör andra 
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människor när de börjar prata om sina egna problem. De beskriver en känsla av att 
det inte har tillräckligt med anledning att vara ledsen, även om andra säger det 
(Trondsen, 2012, Östman, 2008).  
 
Olika syn på professionellt stöd 
Flertalet studier visar att barnen hade olika erfarenheter av professionellt stöd såsom 
kurator, psykolog eller liknande. Vissa kände att det var svårt att känna tillit och 
prata om allt medan andra barn rekommenderade det starkt (Handley et al, 2001, 
Mordoch & Hall, 2008, Trondsen, 2012). De barn som inte fått professionellt stöd 
menade att det kunde ha varit till stor hjälp om de fått erbjudande om stöd 
(Trondsen, 2012, Östman, 2008). En flicka uppskattade att det fanns någon 
professionell att prata med om smärtsamma upplevelser men att det sedan kunde bli 
jobbigt att komma ut i världen igen och låtsas vara glad (Trondsen, 2012).  

 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
En kvalitativ design användes i litteraturstudien för att på bästa sätt kunna svara på 
syftet. Kvalitativa studier tillför en djupare förståelse för människors egna 
erfarenheter, upplevelser och handlingar (SBU, 2014). Det finns en omfattande 
mängd med kvalitaiva studier att välja på, vilket ökar risken att inte kunna urskilja de 
artiklarna som innehåller relevant resultat (Friberg, 2012, 121). För att minska risken 
att missa relevanta artiklar gjordes urvalet i flera steg och genom att båda författarna 
läste alla delar i artiklarna flera omgångar ökar trovärdigheten för att urvalet är 
noggrant och systematiskt genomfört efter bästa förmåga.  
 
Författarna valde ut 8 artiklar som var relaterade till syftet. Studierna innehöll 109 
barn i olika åldrar med föräldrar som hade olika psykiatriska sjukdomar. Det visar på 
att barnen levde i olika vardagsmiljöer men hade samtidigt liknande erfarenheter, 
vilket ökar trovärdigheten för resultatet. För att få ett rättvist resultat uteslöts artiklar 
där någon annan berättade om barnens erfarenheter såsom föräldrar, lärare eller 
kurator samt kvantitativa studier. Detta för att på bästa sätt nå barnens egna 
erfarenheter av att leva med en förälder med psykisk ohälsa. Kvalitativa studier tillför 
enligt SBU (2014) en djup och detaljerad inblick, vilket kan inbringa en större 
förståelse av fenomenet än vad en kvantitativ studie kan tillföra. 
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Bristande kunskaper hos författarna gällande både forskningsmetoder och statistik 
kan göra att forskningsarbetet inte håller en betryggande kvalitet. Trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är tecken på god vetenskaplig kvalitet 
vid kvalitativ design (Wallgren & Henricson, 2012, 483-487). Kunskapsbristerna var 
ibland uppenbara under arbetet vilket läsaren bör vara uppmärksam på. Faktorer 
som det engelska språket när det kommer till sökord och missuppfattningar i 
texterna kan innebära dels att artiklar relevanta till syftet kan ha missats och att 
resultatets pålitlighet påverkats. Detta försökte författarna undvika genom att 
samarbeta och läsa alla studier och litteraturstudien flertalet gånger. 
Bekräftelsebarheten av resultatet känns god då utomstående personer fått läsa 
litteraturstudien och gett förslag till förbättring. Överförbarheten av resultatet känns 
relativt god. De 109 barn som deltog i litteraturstudien kommer från olika delar av 
världen och därmed olika typer av hemmiljöer och kulturer. På grund av att det i flera 
av artiklarna inte anges vilket kön det är på barnen så är det svårt att veta om 
genusperspektivet spelar in. I de artiklar där kön var angivet är flickor 
överrepresenterade vilket tyder på att pojkar i mindre utsträckning deltagit i 
studierna.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva barns erfarenheter av att leva med 
en förälder som lider av psykisk ohälsa. Tre kategorier och 9 underkategorier 
framkom efter analysen: Ängslan för föräldrarnas psykiska ohälsa, familjelivets 
annorlundaskap och betydelsen av stöd och information. Litteraturstudiens resultat 
kopplas till relevanta empiriska studier samt till en relevant teori för omvårdnad, 
familjecentrerad omvårdnad. 
 
Ängslan för föräldrarnas psykiska ohälsa 
I litteraturstudien framkom det att barnen hade en ständigt gnagande rädsla av att 
det ska hända föräldern något. Då handlar det framförallt om självmord eller 
självmordsförsök. Barnen beskriver även att de hade en känsla av att behöva 
kontrollera vad den sjuke föräldern gör och vart denne befinner sig för att själva 
känna sig trygga. Liknande resultat visas i en studie att barnen får en emotionell 
effekt av att se föräldrarna förändras, både i sin personlighet och dess sätt att leva. 
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Att bevittna någon som brukande ha starka ambitioner, bra jobb eller liknande 
plötsligt blev en person som inte längre klarade av att hantera livet vilket var en 
skrämmande upplevelse för barnen (Ali, Ahlström, Krevers & Skärsäter, 2012). 
Självmordsförsök var ett samtalsämne som ofta undveks om inte frågan uttryckligen 
ställdes av barnen (Van Parys & Rober, 2013). En annan studie beskrev att den 
stigma som ofta är relaterad till självmord gör det svårt att samtala om detta vilket 
ofta lämnar barnet ensamt med sina känslor (Schreiber, Sands & Jordan, 2017). 
 
Litteraturstudien visar även på ett mönster när det kom till föräldrarnas 
sjukhusvistelse. Flertalet barn visste väldigt lite om situationen på sjukhuset och vad 
som hände deras föräldrar under sjukhusvistelsen. En studie visar att 56 % av 219 
personer ur vårdpersonalen aldrig uppmärksammade om en patient hade barn eller 
inte (Lauritzen, Reedtz, Van Doesum & Martinussen, 2015). Dock visar en studie att 
sjuksköterskor som var kvinnliga, hade lång erfarenhet, ytterligare familjeutbildning 
eller arbetade på en enhet där familjecentrerad omvårdnad användes var mer 
uppmärksamma på att barn fanns med i bilden (Korhonen, Peitilä, Vehviläinen-
Julkunen, 2010).  En reflektion är att författarna såg att barnen efterlyste 
information kring förälderns tillstånd under sjukhusvistelsen och kände sig lugnare 
när de erhöll den.  
 
Familjelivet annorlundaskap 
I litteraturstudien beskriver barnen att de i ett tidigt stadie blivit tvungna att ta 
ansvar för saker som egentligen hör vuxenlivet till. Det kan till exempel handla om 
hushållsarbete, städning och matlagning. Förmågan hos en förälder varierar många 
gånger mellan bättre och sämre perioder. Liknande resultat visades i en studie av Ali 
et al. (2012) där det beskrevs att även de yngre barnen som hade föräldrar med 
psykisk ohälsa fick ta på sig en föräldraroll i hushållet om de var de enda i familjen 
som var kapabla till att hantera det. Liknande visades i en review där det framkom att 
barnen tog ansvar för föräldern som led av en psykiatrisk sjukdom och avstod från 
sina egna aktiviteter (Saveman, 2010). Vidare skriver Socialstyrelsen att i familjer där 
det förekommer psykisk ohälsa blir det många gånger ett orimligt ansvarstagande för 
barnen med stora förändringar i vardagslivet och många andra svåra situationer att 
handskas med. För barnen kan detta på sikt leda till svårigheter i skolan, ohälsa hos 
barnet och flertalet andra negativa konsekvenser (Socialstyrelsen, 2017). 
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Litteraturstudien visar även att flertalet barn hade svårt att veta om deras situation 
var normal eller inte, däremot förstod de att den var annorlunda. De flesta av barnen 
kände sig arga och besvikna över de konsekvenser som blivit av den psykiska 
sjukdomen som etablerat sig inom deras familj. I en studie beskrev unga vuxna att de 
i barndomen såg ett förändrat familjebeteende uppstå inom hemmiljön men att det 
var svårt att förstå detta till fullo då. Det var dock uppenbart att det förändrade 
beteendet hos föräldrarna tillförde ytterligare en dimention av oro för föräldrarna. 
Flera deltagare i studien fann att deras föräldrars beteende var oförutsägbart och 
alltmer pinsamt när det blev uppenbart för andra utanför familjen. De hade 
identifierat att deras föräldrars beteende skilde sig från samhällets normer av vanligt 
vuxenbeteende (Murphy, Peters, Wilkes & Jackson, 2017). Psykisk sjukdom är ett 
outforskat fält för allmänheten som omfattas av en mängd felaktiga synpunkter och 
fördomar, rädslor och övertygelser. Vilket bygger en grund för ökade fördomar i 
samhället (Saridi, Kordosi & Souliotis, 2015). 
 
Litteraturstudien visar att barnen försöker hitta strategier för att klara av vardagen då 
föräldern hade sämre dagar. Det kan till exempel handla om att hjälpa till i hemmet 
eller att inte säga saker som gör föräldern upprörd för att minska stress som annars 
lätt kunde uppstå i familjen. En studie bekräftar litteraturstudiens resultat, att 
barnen hade ett behov av att hitta sätt att hantera spänningar i relationerna till sina 
föräldrar för att kunna lindra stress och ångest (Tabak et al, 2016). 
Försvarsmekanismer och strategier för coping som barnen har utvecklat under sin 
barndom sägs ha negativa långsiktiga konsekvenser för det vuxna sociala livet 
(Gladstone, Boydell & Mckeever, 2006). 
 
Betydelse av stöd och information 
Litteraturstudien visar att barn uttrycker svårighet att veta vad som är fel med deras 
förälder. Barnen beskriver rädsla, förvirring, osäkerhet och en känsla av att det är 
deras fel att föräldern behöver stöd i sin sjukdom. Barnen beskriver även att bristen 
på information och öppenhet kring deras föräldrars sjukdom var påfrestande, när de 
fick mer information kände de sig lugnare. I linje med detta visar en studie att vissa 
barn som växer upp med en förälder med en psykisk ohälsa kan känna sig skyldiga, 
överbelastade och isolerade. De tvingas många gånger att ta ansvar som inte är 
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ämnade för sin åldersgrupp. Inför dessa svårigheter är barn ofta maktlösa och de 
kanske inte vet vart de kan få tillgång till stöd (Tabak et al, 2016). Barn som lever 
med en förälder som lider av en psykisk sjukdom hamnar lätt i det dolda och blir 
osynlig för omvärlden. Om inte barnen uppvisat ett beteende- eller lärandeproblem i 
skolan alternativt att föräldrarna begär stöd för sina barn så kommer barnens behov 
och röster att bli okända (Mahoney, 2010).  
 
I litteraturstudien efterlyser barnen bättre information från sjukvården gällande 
föräldern. Liknande erfarenheter beskrevs i en studie av Cogan, Riddell & Mayes 
(2005) där det framkom att endast 3 av 20 barn ur studien hade fått information av 
sjukvårdspersonal om att deras förälder hade psykiska hälsoproblem. Vidare beskrev 
en annan studie att det av 114 sjuksköterskor var mindre än 20% som hade fått 
utbildning i att bedöma förälder- och barnrelationen, samt att informera barnen om 
förälderns psykiska ohälsa (Houlihan, Sharek & Higgins, 2013). Foster, O´Brien & 
Korhonen (2012) visar dock i en studie att föräldrar och vårdnadshavare uppskattade 
att sjuksköterskor eller annan personal tog sig tid att försöka förklara för barnen vad 
som hände på sjukhuset.  
 
Litteraturstudien visar att många barn har en oro över att själva drabbas av den 
sjukdom som föräldern lider av då de hört att sjukdomen är ärftlig. Forskning visar 
på risken att barnet själv ska utveckla en psykisk sjukdom eller en beteendestörning 
är mycket känt gällande barn till psykiskt sjuka föräldrar. En fyra-årig 
uppföljningsstudie av barn till föräldrar med psykisk ohälsa utförd av Rutter & 
Quinton (1984) tyder på att en tredjedel av barnen utvecklade bestående sjukdom, en 
tredjedel utvecklade endast tillfälliga psykiatriska problem och en tredjedel visade 
inga beteendestörningar eller psykiatriska problem alls (Gladstone, Boydell & 
McKeever, 2006). Precis som många andra situationer får man väga in en 
kombination av risk- och skyddsfaktorer som kommer att spela en avgörande roll för 
vilka konsekvenser psykiska problem hos föräldern som överförs till barnen. 
Samspelet i familjen, förutsättningar i omgivningen och den friska föräldern har stor 
betydelse. Riskfaktorer betyder inte automatiskt att barnet kommer att få en psykisk 
problematik dock vid flera riskfaktorer så ökar sannorlikheten för ohälsa. Desto mer 
problem som finns i en familj desto större är risken att den psykiska hälsan hos 
barnet påverkas negativt (Socialstyrelsen, 2013). Författarna ser genomgående i 
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ovanstående resultat och studier att information baserad på barnets ålder är en viktig 
del för att barnen ska känna trygghet och lugn. Sjuksköterskans roll blir betydande i 
att hjälpa familjen att kommunicera så att alla får en känsla av att vara inkluderade 
samt att fånga upp signaler på att de behöver extra stöd i vardagen. 
 
I litteraturstudien beskriver flera barn att de håller saker inom sig för att de upplever 
att det inte finns någon som kommer att förstå deras situation. I en review av 
Saveman (2010) beskrev barnen att de höll familjelivet för sig själv och berättade 
sällan för någon utomstående att de hade en förälder som led av psykisk ohälsa. 
Litteraturstudien visar även att många barn identifierade den friska föräldern och 
syskonen som ett viktigt stöd. Forskning har dock visat att även den andre föräldern i 
en familj kan bli så upptagen med problemen kring den sjuke föräldern att barnen 
hamnar i kläm och deras behov inte tillgodoses (Socialstyrelsen, 2013). En reflektion 
utifrån ovanstående är att att föräldern och barnets mående påverkas av varandra 
samt att barnet kan känna svårigheter i att hitta någon att samtala med kring de 
problem som uppstår i samband med en förälders psykiska ohälsa.   
 
Familjecentrerad omvårdnadsteori 
Begreppet familjecentrerad omvårdnad har sitt ursprung inom barnområdet på 1950-
talet, där föräldrarna satsade på att ingå i planeringen av deras barns sjukvård. 
Följaktligen har mycket av arbetet i familjecentrerad omvårdnad genomförts inom 
områden som funktionshinder och kronisk sjukdom, där barnet är i fokus. På dessa 
hälsovårdsområden handlar kärnprinciperna om att familjen ligger i centrum för 
vårdbeslut, med respekt för familjen kulturella och språkliga traditioner, och att 
familjen är experter på sina egna behov. Mellan professionella team och familjen 
samarbetandes det respektfull, öppet och ärligt. (Foster, Maybery, Reupert, 
Gladstone, Grant, Ruud, Falkov & Kowalenko, 2016). Familjecentrerad omvårdnad 
bedrivs genom att vårdpersonalen ser familjen som en fungerande helhet med 
patienten i fokus. Alla i familjen har inverkan på varandra, vilket gör att de har 
inverkan på patientens upplevelse av hälsa och sjukdom (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). Familjecentrerad omvårdnad är en dialog mellan 
familjen och sjuksköterskan (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014, 72). 
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I en studie av Tabak et al. (2016) visade det att vården allt för ofta är uppdelad i 
psykiatrisk vård för barn och psykiatrisk vård för vuxna. Ett organisatoriskt gap 
mellan dessa två gör att barnen blir isolerade från föräldern och vise versa och det 
blir då svårt att få till insatser som stärker familjerelationerna. Dock beskrev 
psykiatrisjuksköterskorna i en studie av Reupert, Maybery & Morgan (2015) att det är 
viktigt att fastställa patientens föräldraroll och närvaron av barn för att få en helhet 
av patientens situation.  
 
Litteraturstudiens resultat pekar mot att barnen behöver mer information om 
förälderns psykiska sjukdom, vad som händer på sjukhuset och barnets roll och 
risker. I liknande studie visar resultatet att barnen beskrev att de kunde sluta att 
övervaka sin förälder när de fått mer kunskap och bättre förståelse för sjukdomen. 
Beardslees familjeintervention är en av få familjebaserade metoder som utvecklats 
för att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar. Huvudsyftet är att förebygga 
psykiska problem för barn till psykiskt sjuka föräldrar genom att skapa en 
motståndskraft hos barnen. Kommunikation och öppenhet om föräldrarnas sjukdom 
inom familjen ökar barnets förståelse för förälderns sjukdom samt deras egen 
situation. Barnen som deltagit i familjeinterventionen beskrev att de kände en lättnad 
som förknippades med att ha lyssnat på och fått mer kunskap om sin förälders 
sjukdom, de upplevde även en betydligt större öppenhet inom familjen. Barnen 
kände sig mindre oroliga och kunde ägna tankar åt andra saker än att oroa sig för sin 
förälder. Föräldrarna upplevde också att de sett barnets lättnad vilket i sin tur var en 
lättnad för dem. Efter att ha deltagit i familjeinterventionen upplevde så gott som alla 
familjer en skillnad vad gäller hur barnen och deras föräldrar upplevde sjukdomens 
påverkan på barnen (Pihkala, Sandlund & Cederström, 2012).  
 
Ovanstående studier och resultat visar på att vårdpesonal genom familjecentrerad 
omvårdnad kan hjälpa både förälder och barn att samtala om den psykiska 
sjukdomen och de konsekvenser som kan uppkomma. Att hjälpa familjen att 
inkludera alla medlemmar och tillsammans arbeta som en enhet mot sjukdomen. 
 
Etisk diskussion.  
Barn är en grupp som är utsatta vid forskning. Således ska de endast utsättas för 
forskning om det är en förutsättning för att kunna genomföra studien och svara på 
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syftet (Kjellström, 2012, 81-82). Barnens erfarenheter behövdes för att på rättvist sätt 
svara på syftet i litteraturstudien. Om erfarenheterna hade beskrivits genom en tredje 
person kunde lätt information falla bort vilket skulle bli missvisande i resultatet. 
Helsingforsdeklarationen (2013) förklarar att forskning på en utsatt grupp endast är 
berättigad om den svarar mot hälsobehoven och att forskningen inte kan utföras på 
en mindre utsatt grupp. Gruppen som i detta fall är barnen borde kunna dra nytta av 
resultatet av forskningen. I bakgrunden på denna litteraturstudie skriver författarna 
om en review av Mattejat & Remschmidt (2008) där de understryker att risken är 
högre att barnen själva drabbas av psykisk ohälsa när de lever med en förälder som är 
har psykisk ohälsa. En översikt gjord av Folkhälsomyndigheten (2016) visar att barn 
till psykisk sjuka som får ta del av förebyggande interventioner såsom stödgrupper, 
familjeinsatser och föräldrainsatser har en mindre risk att själv drabbas av psykisk 
ohälsa som föräldern.  
 
Artiklar som inte var etiskt granskade av etikprövningsnämnden uteslöts ur 
litteraturstudien då de inte beskrevs att de prövats etiskt försvarbara. I tre av 
artiklarna framkom inget om etisk granskning så författarna sökte i de tillhörande 
tidskrifterna för att styrka etiskt godkännande. På en av de tillhörande tidskrifternas 
hemsida framkom det inget om etisk granskning vilket resulterade i att redaktören 
mailades för att på så vis styrka de etiska godkännandet. Olsson & Sörensen (2011, 
86) beskriver att forskning endast blir godkänd av etikprövningsnämnden om 
utförandet kan göras med respekt för människornas värde och rättigheter samt att 
människans välfärd alltid ska gå före samhällets och vetenskapens behov. För ett så 
korrekt resultat som möjligt har författarna strävat efter att skriva gemensamt så 
mycket som tiden medgivit.   
 
Konklusion och betydelse för omvårdnad 
Författarna visar genom denna litteraturuppsats att barn som har en förälder som 
lider av psykisk ohälsa många gånger hamnar i skymundan. De får ofta ett nästintill 
obefintligt stöd i situationen och får ta reda på saker som de vill veta på egen hand. 
Att leva i ovisshet skapar en stark stress hos barnet. När barnet däremot fick 
information om förälderns sjukdom och varför de vissa gånger behövde vara 
inneliggande för vård på sjukhus så kunde de fokusera på sitt eget liv på ett bättre 
sätt. I hemmet får barnen många gånger ta på sig ett stort ansvar som var betydligt 
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större än vad som är rimligt sett till deras ålder. Saker som att ta hand om yngre 
syskon, laga mat och städa blir sysslor som barnen får ta hand om när föräldern är för 
dålig i sin sjukdom.  
 
Litterturstudien kan komma att vara till hjälp när det gäller att bemöta barn till 
föräldrar med psykisk ohälsa. Att sjuksköterskan och annan vårdpersonal 
uppmärksammar att det är svårt för barnen att förstå vad det är som ska hända med 
mamma eller pappa inne på sjukhuset. Att som sjuksköterska eller annan 
vårdpersonal tänka på att man inkluderar hela familjen i den vård som utförs på 
sjukhuset för att få en familjecentrerad omvårdnad. Omvårdnaden av barnen är 
minst lika viktig som av den sjuke föräldern. Om vården i ett tidigt skede kan fånga 
upp dessa barn så kan risken minskas att de drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. 
 
Det behövs mer forskning kring ämnet och då framförallt när det kommer till hur 
vårdpersonal kan informera barn i olika åldrar om förälderns psykiska sjukdom, hur 
sjuksköterskan på ett bra sätt kan genomföra familjecentrerad omvårdnad samt hur 
barns erfarenheter skiljer sig i olika länder och kulturer. Dessa studier kan 
genomföras med kvalitativa design. 
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Bilaga 1 

 
 

Söktabell 

Databas Sökord Begränsningar Resultat Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Cinahl 
 

”mental 
illness” 
Parent* 
Child* 

Peer rewied 
Full text 
 

97 20 4 1 

Cinahl experience 
parent 
adolescent 

Full text 56 5 2 1 

Pubmed ”mental 
illness” 
Parent* 
Child* 
Experience 

Full text 
 
 
 
 

96 10 3 1 

Pubmed 
 

"parental 
mental 
illness"  
adolecents 

Free full text 
 
 
 

11 5 3 1 

Pubmed "Psychiatric 
Disability" 
child*  
parent* 

Full text 12 4 2 1 

Pubmed Children  
Interview  
Parents  
"mental 
illness" 
 

 417 6 3 1 

Scopus adolescents*  
"mental 
health and 
illness"   
parenting* 
 

 5 3 1 1 

Scopus adolescents 
child   
"mental 
illness"   
psychiatry* 
parent* 
 

 274 9 5 1 

 
 
 

 



Bilaga 2 

 
 

Bedömningsmall för littertursammanställning 

 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angiven Otydlig Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

 
Ej angiven 

 
Knapphändig 

 
Medel 

Utförlig 

Litteratursökning Ej beskriven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (liknande 
resultat, ect) 

Ej acceptabel Otydlig Medel God 

Vetenskaplig kvalitet 
på ingående studier 

Ej bedömd Ej relevant Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Knapphändig Hälften Samtliga 

Resultat     

Frågeställning 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc) 

 
Saknas 

Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion och 
slutsatser 

    

Överensstämmelse 
med resultatet 
(resultatets 
huvudpunkter belyses) 

 
 

Slutsats saknas 

 
 

Låg 

 
 

Medel 

 
 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

 
Saknas 

 
Låg 

 
God 

 

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Total poäng (max 42p) 
   

 
P 

    % 

Grad I: 80 %    Grad 

Grad II: 70 %     

Grad III: 60 %     

     

Titel     

Författare     
 



Bilaga 3 

 
 

Artikelöversikt  

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Handley. C, 
Farrel. G, A 
Josephs. A  
Hanke3. A 
Hazelton. M 
 
2001 
 
Australien 

The 
Tasmanian 
children’s 
project: the 
needs of 
children with 
a parent/carer 
with 
a mental 
illness 

Syftet med 
studien är att 
göra det möjligt 
att se vilka behov 
som finns i 
studiegrupperna 
och att kunna 
rekommendera 
alternativ för att 
effektivt stödja 
barn som har 
föräldrar med 
psykisk ohälsa. 

Ett frågeformulär skickades ut för att 
uppskatta antalet personer med 
psykisk ohälsa som har barn under 
18 år i södra Tasmanien. De ombads 
att fylla i frågeformuläret och inbjöds 
att delta i uppföljande intervjuer. 
Under intervjuerna tillfrågades 
föräldrarna om man fick kontakta 
deras barn för att delta i studien.  
I texten framkom ej vilka diagnoser 
föräldrarna i intervjuerna lider av. 
 
4 barn deltog– flickor. Ålder 
framkommer ej.  

Kvalitativ studie.  
 
Ett semistruktrerat 
intervjuformat vid 
intervjuerna. 
Längd på 
intervjuerna 
saknas.   
 
Tematisk 
analysmetod 
användes.  
 
Etiskt granskad.  

Det framkom två 
huvudteman som fångade 
upp barnens erfarenheter. 
De hade problem med att 
förstå sjukdomen och att 
identifiera symtom på 
psykisk ohälsa. I 
huvudresultatet framkom 
vidare att de kunde 
hantera ohälsan och de 
påföljder som uppkom när 
föräldern hamnade på 
sjukhus.  
 

Grad II 

Maybery. D 
Ling. L  
Szakack. E  
Reupert. A 
 
2005 
 
Australien 

Children of a 
parent with a 
mental 
illness: 
perspectives 
on need 

Syftet var att 
undersöka olika 
synpunkter på 
frågor som barn 
har vars föräldrar 
har en psykisk 
ohälsa. 
 
 

Inledningsvis deltog 12 mödrar och 
17 barn i studien. 5 barn hoppade av 
under början av intervjun och räknas 
således inte in i resultatet. 
 
Åldrar på barnen var 6-16 år med en 
medelålder på 8 år.  
 
Barnens föräldrar led av  ängslan/oro, 
personlighetsstörning, 
förstämningssyndrom och 
psykossjukdom.  
 
Endast barnens resultat redovisas 
 
 

Kvalitativ studie  
 
Intervjuer som 
varade ca 45 min. 
Intervjuerna 
spelades in på 
band och 
transkriberades. 
 
Etiskt granskad.  

De flesta av barnen 
beskrev att föräldrarnas 
sjukhusvistelser samt 
extrauppgifter som 
uppkom hemma var 
jobbigast. Andra viktiga 
saker var vikten av att ha 
vänner och syskon 
omkring sig.  
 
 

Grad II 



 

 
 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Meadus. R, J 
Johnson. B 
 
2000 
 
Canada 

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

Syftet med 
studien var att 
ungdomar skulle 
beskriva, ur sitt 
eget perspektiv, 
hur det var att 
leva med en 
förälder som lider 
av 
förstämningssynd
rom. 

Ungdomar som är 13-18 år gamla 
och bor tillsammans med eller har 
kontakt med den sjuka föräldern 
tillfrågades. 
 
Av 5 tillfrågade familjer deltog 3 
flickor som var 17 år gamla. 
 
Barnens föräldrar led av bipolär 
sjukdom eller depression. 

Kvalitativ studie   
 
Intervjuer 
genomfördes under 
två separata 
tillfällen.  
 
Analyseras genom 
att använda 
Giorgi’s 
analysmetod 
 
Studien är etiskt 
granskad. 

Resultatet redovisas i tre 
teman. Det första var att 
ungdomarna upplevde 
känslor av ansvarsfullhet, 
rädsla och förlust när 
familjestrukturen 
förändrades. Det andra 
var att de temat var att de 
var rädda att själva 
drabbas av samma 
åkomma som sin förälder 
och det tredje att de 
försökte hitta förståelse 
för förälderns ohälsa.    

Grad II 

Mordoch. E 
 
2009 
 
Canada 

How children 
understand 
parental 
mental 
illness: ”You 
don’t get life 
insurance. 
what’s life 
insurance?” 

Att få förståelse 
för barn som 
lever tillsammans 
med föräldrar 
som lider av 
psykisk ohälsa, 
deras förståelse 
för sjukdomen 
och vad dom vill 
berätta för andra 
barn. 

Det rekryterades 22 barn. 11 barn 
mellan 6-12 år och 11 barn mellan 
13-16 år. Inget kön på barnen 
angivet i artikeln. 
Gemensamt för barnen var att alla 
levde heltid eller deltid en eller flera 
föräldrar med psykisk ohälsa. 
Föräldern skulle vara i ett 
behandlande stadie av sin sjukdom. 
 
Föräldrarna till barnen led av 
depression, bipolär sjukdom eller 
schizofreni. 
 

Kvalitativ studie. 
 
Grounded theory 
användes. 
 
Studien är etiskt 
granskad. 

Barnen ansåg att de hade 
en begränsad förståelse 
för psykisk ohälsa och det 
medförde onödigt lidande 
och en hopplöshet inför 
framtiden. Yngre barn 
oroade sig för att föräldern 
skulle dö och äldre barn 
oroade sig i större 
utsträckning för att själva 
drabbas av samma 
sjukdom som sin förälder. 

Grad I 



 

 
 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Mordoch. E  
Hall. W, A 
 
2008 
 
Canada 

Children’s 
perceptions of 
living With a 
parent with a 
mental 
illness: 
Finding the 
rhythm and 
maintaining 
the frame 

Syftet med 
studien var att 
förklara barns 
erfarenheter av 
att leva med en 
förälder med 
psykisk ohälsa 
och se hur de 
hanterade sina liv 
utan att bli 
uppslukad av sina 
föräldrars 
problem 

Rekryteringen skedde genom skriftlig 
kontakt med föräldrar som varit i 
kontakt med den psykiatriska vården 
samt affischering och annons i 
tidningen. 
 
Det deltog 14 pojkar och 8 flickor 
som alla talade Engelska. 11 barn var 
mellan 6-12 år och 11 var mellan 13-
16 år gamla. 
 
Föräldrarna till barnen led av 
depression, schizofreni eller bipolär 
sjukdom. 

Kvalitativ studie 
med fokusgrupper. 
 
Grounded teory 
användes.    
 
Etiskt granskad.  

Det dagliga livet och den 
rytm som barnet hade 
tillsammans med sin 
förälder stördes av 
förälderns psykiska 
ohälsa.  
 
Att hålla en distans till sin 
sjuke förälder och få eget 
utrymme utan att störa 
den relation som finns 
upplevde många av 
barnen som viktigt.  
 
 

Grad II 

Riebschleger. 
J 
 
2004 
 
USA 

Good days 
and bad days: 
The 
experiences of 
children of a 
parent with a 
psychiatric 
disability 

Syftet med den 
här studien är att 
undersöka barns 
syn på att leva 
dagligen med en 
förälder med 
psykisk ohälsa.  

Rekryteringen skedde genom via ett 
preventionsprogram i olika delar av 
Michigan.  
11 pojkar och 11 flickor mellan 5-17 
år deltog. 
 
Barnen hade minst en förälder med 
psykisk ohälsa. 
 
Föräldrarna till barnen led av bipolär 
sjukdom, svår depression, schizofreni 
eller PTSD.  
 
 

Kvalitativ studie 
med fokusgrupper. 
 
Intervjuerna 
spelades in på 
band och 
analyserades med 
grounded theory.  
 
Etiskt granskad. 

Resultatet redovisas i 4 
teman.  
Bra dagar upplever barnen 
att deras föräldrar finns 
tillgängliga. Dåliga dagar 
tappade föräldrarna 
uppmärksamhet och 
tålamod gentemot barnen.  
Barnen upplever att 
förälderns psykiska ohälsa 
påverkar vardagslivet. 
Få barn har kunskap om 
varför deras förälder 
behöver stöd från 
sjukvården och tror att de 
enbart får medicin. 

Grad II 



 

 
 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Trondsen. M, 
V 
 
2012 
 
Norge 

Living with a 
mentally Ill 
parent: 
Exploring 
adolescents´�
experiences 
and 
perspectives 

Syftet var att 
fokusera på barn 
och ungdomars 
erfarenheter av 
att leva med en 
psykisk sjuk 
förälder genom 
att utforska 
kommunikationen 
inom en 
självhjälpsgrupp 
för ungdomar. 

Det deltog 16 ungdomar mellan 15-
18 år, 15 flickor och 1 pojke från 
olika delar av Norge.  
 
Föräldrarna till ungdomarna led alla 
av någon sorts psykisk ohälsa, ingen 
specifik framkom..  

Kvalitativ studie.  
 
Alla meddelanden 
från online- 
gruppen hämtades 
hem och lästes. En 
identifiering av 
likartade problem i 
inläggen kopplades 
samman och 
författaren valde ut 
huvudkategorier.  
 
Etiskt granskad.  

Ungdomarna beskriver 
känslor och erfarenheter 
som uppstår när man 
lever med någon som har 
en psykisk sjukdom. 
Områden som kommer 
upp är brist på information 
och vikten av öppenhet, 
rädsla, instabilitet och 
oförutsägbarhet, 
ensamhet, förlust och 
sorg. Även strategier om 
hur man hanterar 
utmaningarna framkom. 

Grad I 

Östman. M 
 
2007 
 
Sverige 

Interviews 
with children 
of persons 
with a severe 
mental 
illness—
Investigating 
their everyday 
situation 

Syftet med denna 
studie är att 
undersöka hur 
barn i åldern 10-
18 år upplevde 
sin livssituation i 
en familj med en 
förälder som lider 
av en allvarlig 
psykisk sjukdom. 

Föräldrar inneliggande på en 
psykiatrisk klinik i södra Sverige 
tillfrågades om att få intervjua deras 
barn om de hade barn i åldrarna 10-
18 år. Samtycke från båda 
föräldrarna samt barnet själv 
inhämtades.  
 
8 barn deltog i studien. 
 
Barnens kön eller föräldrarnas 
diagnos nämns inte i artikeln. 

Kvalitativ studie. 
 
Varje intervju 
varade mellan 
60 och 90 minuter 
 
Tematisk analys 
 
Etiskt granskad. 

Barnen kände trots 
sjukdom en kärlek till sin 
förälder och det fanns en 
oro att föräldern skulle 
göra sig själv illa. Att 
känna ensamhet och att 
beskylla sig själv för 
förälderns sjukdom var 
känslor som uppkom ofta.  
Avslutningsvis hade 
barnen en oro över hur 
andra såg på dem själva 
och familjen.  

Grad II 

 


