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Abstrakt 

 

Bakgrund: Många människor lider av psykisk ohälsa och flera av dessa har barn. 

Barn har inte förutsättningar som att göra sin röst hörd och många barn lider i det 

tysta. Bristen på kunskap om psykisk ohälsa i samhället kan leda till att det ses som 

något tabubelagt, något man inte talar så högt om. Denna stigmatisering försämrar 

utsatta barns förutsättningar.  

Syfte: Att lyfta fram barns upplevelser av att leva eller ha levt med en förälder med 

psykisk ohälsa.        

Metod: En litteraturstudie har genomförts, genom att söka i databaserna: Cinahl, 

Pubmed, Medline, Psykinfo. Åtta vetenskapliga studier har valts ut som 

överensstämmer med studiens syfte. Kvalitativa studier har valts förutom en som 

både var kvalitativ och kvantitativ. Studiernas resultat har analyserats med hjälp av 

innehållsanalys.                                                                                                                   

Resultat: Resultatet har visat att barns upplevelser ofta bestått av olika känslor, som 

till exempel rädsla över förälderns psykiska ohälsa eller rädsla av att själva insjukna i 

psykisk ohälsa, skam och skuld. Andra upplevelser har varit ensamhet, ansvar i tidig 

ålder, betydelsen av vårdens och närståendes stöd samt olika hanteringsstrategier. 

Barnen behöver stöd och information för att klara vardagen och ha ett 

tillfredställande liv. 

Slutsats: Genom att utbilda vårdpersonal i hur de ska förhålla sig och bemöta dessa 

barn kan chanserna öka att barnen i framtiden kan få leva ett så normalt liv som 

möjligt med goda förutsättningar.  

Nyckelord: Psykisk ohälsa, förälder, barn, leva med, upplevelser

 
 



Abstract 

Background: Many people suffer from mental illness, and many of them 

have children. Children do not have the same opportunities to make their voices 

heard and many children suffer in silence. The lack of knowledge about mental 

illness in the community leads to that it can be seen as something taboo, 

something you do not talk so loudly about. This stigma impairs vulnerable 

children prerequisites. 

Purpose: To highlight children's experiences of living or have lived with a parent 

with mental illness. 

Methods: A literature review was carried out by searching in the 

databases: Cinahl, Pubmed, Medline, Psych info. Eight scientific studies 

were selected in line with the study's purpose. Qualitative studies have been selected 

except from one, which was both qualitative and quantitative. Results of this 

study were analyzed using content analysis. 

Results: The result has shown that children's experiences often consisted 

of various emotions, such as fear of parental mental illness or fear of developing 

the mental illness, shame and guilt. Other experiences have been 

loneliness, responsibility at an early age, the importance of health care and relatives 

support, and various management strategies. Children need support and information 

to cope with everyday life and to have a satisfying life. 

Conclusion: By educating health professionals in how to behave and react to 

these children may increase the chances that the children in the future can live a 

normal life as possible with good conditions. 

Keywords: Mental health, parent, child, live with, experiences  
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1 BAKGRUND 

Världshälsoorganisationen har tagit fram siffror som säger att mentala, neurologiska 

sjukdomar och missbruksproblem uppskattas stå för 13 procent av den totala globala 

sjukdomsbördan. Depression står för 4,3 procent och är därmed den största enskilda 

gruppen (WHO, 2013).  

  

Socialstyrelsen har uppskattat att 20-50 procent av antalet vårdade patienter i den 

psykiatriska öppenvården i Sverige har underåriga barn, detta trots att det är svårt att 

föra någon nationell statistik över hur många barn i Sverige som lever med föräldrar 

med psykisk ohälsa (SoS, 1999, s.43). Det har gjorts en uppskattning att det finns ca 

100 000 barn som lever med en förälder med psykisk ohälsa i Sverige (Jansson, 

Larsson & Modig, 2011). 

 

När barn drabbas av psykisk ohälsa är det självklart att föräldrarna blir en del av 

processen och föräldrarna får hjälp och stöd med problem som rör barnet och dem 

själva. När det är föräldern som drabbas glöms barnen ofta bort, barnen får inte 

heller tillräcklig information om vad som hänt med deras förälder (Skerfving, 2005, 

s.11). I hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2009: 979) står att barns behov av 

information, råd och stöd särskilt ska beaktas i fall barnets förälder lider av psykisk 

ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.  

 

Smith (2004) beskriver att föräldrars psykiska ohälsa kan påverka barn på många 

olika sätt både psykiskt och fysiskt, barnen kan lida på grund av föräldrarnas 

irrationella beteende eller störningar i förälder-barn relationen. Ytterligare faktorer 

kan vara social isolering, socioekonomiska problem eller våld i familjen. Vidare visas 

att 90 procent av alla mödrar med psykisk ohälsa har bestraffat sina barn fysiskt 

någon gång, barn som har en deprimerad mamma har oftare fått kroppsliga skador 

som skråmor, blåmärken, bulor och även vissa olyckor som har krävt 

sjukhusinläggningar. Andra källor visar att dessa barn löper stor risk att själva 

drabbas av psykisk ohälsa som till exempel missbruksproblematik, beteendestörning, 

somatiska och sociala problem och självmordsförsök (Gladstone, Boydell & 

Mckeever, 2006; SoS, 1999. s.29).

 
 



I Regeringskansliets barnkonvention ”kapitel 3” står det att privata eller offentliga 

institutioner och myndigheter ska sätta barnets bästa i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet och vad som är barnets bästa ska avgöras i varje enskilt fall 

(Hammarberg, 2006). Hälso- och sjukvårdslagen skriver att barn ska ha rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med respekt för sin 

person och individualitet och får inte utsättas för kroppslig aga eller annan 

kränkande behandling (HSL, 1983:47).  

  

Barns behov rangordnas i en behovstrappa: kroppsliga behov, trygghet, gemenskap, 

tillgivenhet, uppskattning samt självförverkligande. Om barnet inte får sina 

grundläggande behov tillgodosedda, tar dem allvarlig skada och till exempel kan de 

bli deprimerade, passiva eller stanna upp i sin vikt- och längdutveckling vilket kan ge 

bestående konsekvenser för barnet längre fram (Hindberg, 2001, s.23).  

   

Enligt barnens rätt i samhället har barns vårdnadshavare ett ansvar att se till att ge 

god omvårdnad, trygghet och god fostran till barnet (BRIS, 2013). Hindberg (2001) 

skriver att när föräldrar inte klarar av att tillgodose sina barns behov, såsom de har 

beskrivits ovan, på ett adekvat sätt benämns detta som omsorgssvikt. 

Omsorgsförmågan kan sättas ur spel på grund av exempelvis livskriser, konflikter i 

familjen, missbruk eller psykisk ohälsa (s.26). Hindberg förklarar vidare att föräldrar 

med psykisk ohälsa kanske inte kan förmå att ge den fysiska och emotionella 

omsorgen samt det skydd som barnen behöver, vilket kan leda till att barnen löper 

risk till vanvård och försummelse (s.23).    

  

Hela familjen blir drabbad när en familjemedlem insjuknar i psykisk ohälsa och 

barnen påverkas mest eftersom de är i beroendeställning och för att de behöver 

trygghet och omsorg (Skerfving, 2005, s.11). I en studie som undersökte vilka 

upplevelser unga vuxna som levt med en förälder med psykisk ohälsa hade haft 

förklarade deltagarna att just bristen på information hade varit jobbig. Tystnaden de 

upplevt var som en paradox eftersom situationen så djupt hade påverkat deras 

familjeliv (Trondsen, 2012).  

I Nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande, betonas att primärvården och 

vuxenpsykiatrin har ansvar att upptäcka och erbjuda stöd både till barn och anhöriga 
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(SOU, 2006:100). I Socialstyrelsens rapport, Barn till psykiskt sjuka föräldrar (SoS, 

1999) har få anmälningar om att barn far illa framkommit. Detta tros ha att göra med 

att psykiatrins behandlingspersonal inte träffar barnen utan främst arbetar 

individuellt med föräldrarna. Det sker ingen speciell dokumentation om patienter har 

barn eller inte så om den hade sett ut på ett annat sätt så hade många barn kunnat bli 

upptäckta och åtgärder hade kunnat vidtas för deras välbefinnande (ss.38-39). Enligt 

Socialtjänstlagen har den som arbetar och kommer i kontakt med barn som far illa 

eller misstänks fara illa anmälningsskyldighet till socialstyrelsen. Även allmänheten 

kan och bör anmäla om ett barn far illa (SoL, 2001:453).  

 

Fler barn bor med föräldrar med psykisk ohälsa idag jämfört med förr i tiden 

(Skerfving, 2005, s.17). Några orsaker till detta är att kvinnor med psykisk ohälsa 

tvångssteriliserades formellt fram till år 1976 i Sverige (SOU, 2000: 20). År 1995 

gjordes förändringar i psykiatrireformen som ledde till att vårdinstitutioner lades ner 

och fler patienter behandlades i öppenvård (Skerfving, 2005, ss. 17-18). Denna 

förändring kan ha lett till att patienterna lämnade vårdavdelningen i sämre skick än 

före psykiatrireformen på grund av icke fullgjord behandling eftersom de får mindre 

möjlighet till god rehabilitering (Åsberg & Agerberg, 2010, ss.39-41). I samband med 

att den nya psykiatrireformen kom så utvecklades nya behandlingsmetoder till 

exempel psykofarmaka, psykoterapi och andra insatser som gjorde det möjligt för 

föräldrar att bo tillsammans med sina barn vilket de  inte kunnat göra innan 

förändringen (Skerfving, 2005, s.17). I Förenta nationernas barnkonvention ”kapitel 

9” står det att: ”Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när 

det är för barnets bästa” (UNICEF, 1989).  

 

Genom att sammanställa fakta om barns upplevelser av att leva med en förälder med 

psykisk ohälsa så kan kunskap om hur sjuksköterskan kan underlätta och bemöta 

dessa barn i vården lyftas fram. När barn får sätta ord på sina upplevelser kan viktig 

kunskap och förståelse framkomma (WHO, 2013). Att förstå barnens situation och 

upplevelser är viktig för att kunna fånga upp barnen och därefter vidta åtgärder.  

 

1.2 Syfte 

Att lyfta fram barns upplevelser av att leva eller ha levt med en förälder med psykisk 

ohälsa.  
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2 METOD  
Studien genomfördes i form av en litteraturstudie som är en översikt över 

kunskapsläget inom ett visst område samt en kritisk konklusion av forskning på ett 

ämnesområde som ofta görs för att fastställa ett forskningsproblem i en kontext eller 

för att summera befintlig forskning. Denna slags studie utgör ofta ett 

kunskapsunderlag för ytterligare forskning på ett ämne och kan användas till olika 

syften (Forsberg & Wengström, 2013, s.30).  I första hand användes kvalitativa 

studier för att dessa fokuserar på helheten i framställningen och fångar upp 

livsupplevelser på ett bra sätt. Vidare säger Forsberg och Wengström att kvalitativa 

studier använder många olika datainsamlingsmetoder som till exempel intervjuer, 

observationer, texter och bildanalyser. Eftersom det finns ett stort urval av 

datainsamlingsmetoder, är det lätt att anpassa metoden efter syftet med studien 

(ss.54-56). 

 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Hälsa  
Hälsa kan beskrivas som ett tillstånd, en process, ett resultat eller som mål eller 

medel, hälsa kan även beskrivas som lycka, välbefinnande och livskvalitet. Kortfattat 

kan man beskriva hälsa på två sätt, det ena är motsats till sjukdom och det andra är 

ett mer holistiskt synsätt, att människan ses som en helhet. Vidare beskrivs hälsa som 

en process som individen själv skapar och upplever i sin vardag. Människan är unik 

och ska därför bemötas individuellt (Willman, 2009, ss.28-30). Hälsa förknippas ofta 

med välbefinnande och livskvalitet, för många är god hälsa att ha det bra i det 

levnadsförhållandet man befinner sig i (Kristoffersen, 2005, s. 39). Antonovsky 

(2003) hävdar att hälsa är när en person upplever en känsla av sammanhang 

(KASAM). Detta innefattar att personen ska förstå, kunna hantera och se en mening 

med sitt liv (ss. 38-40).   

2.1.2 Psykisk ohälsa 
Nationalencyklopedin beskriver psykisk ohälsa som ett tillstånd kännetecknat av 

avvikelser i upplevelser och beteenden. Vissa sjukdomars tillstånd orsakar svåra 

funktionshinder och kräver livslång behandling och medicinering (Ottosson, 2013). 

Begreppet psykisk ohälsa innefattar olika diagnoser och symtom med varierande 

prognos och intensitet som förändras över tid och i perioder (Skerfving 2005, s.24). 
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Begreppet psykisk ohälsa innefattar personlighetsstörningar, depression, psykoser, 

förstämningssyndrom och schizofreni (SoS, 1999).  

 

I denna studie kommer det inte att framgå någon specifik diagnos så därför kommer 

allt att beskrivas som psykisk ohälsa. 

2.2 Sökord 
Databaserna Cinahl, Scopus, Psykinfo och Pubmed användes för att söka kvalitativa 

vetenskapliga artiklar, dagbok fördes över sökningarna.   

Följande sökord användes: Child*, Mental ill*, Mental disorder*, Parent*, 

Experience*, Living with. Eftersom databaserna inte kan hitta olika böjningsformer 

på ord valde författarna att använda sig av trunkering som visas med en stjärna * 

(Östlundh, 2012, s.68). Östlundh förklarar vidare att man kan lägga till mer än ett 

sökord till exempel AND, detta kallas för boolesk sökteknik och gjordes med 

sökorden (s.69). Författarna valde att databaserna skulle söka efter ovanstående ord i 

hela texten och inte bara i exempelvis titeln detta för att få så mycket som möjligt att 

välja bland. Följande begränsningar gjordes: References available, PDF full text, 

abstract available, 2000-2013, mental disorder, parent, parent-child relation, family, 

mental health, English, academic journals, psychiatric, child, adult. (Se bilaga 1). 

2.3 Urval 
Inklusionskriterier: Barn eller vuxna som bor eller har bott med en eller flera 

föräldrar med psykisk ohälsa. Alla deltagare i studierna ska frivilligt ha gett sitt 

medgivande. Studierna ska vara etisk granskade.  

Exklusionskriterier: Deltagare som själva lider av psykisk ohälsa. (Se Bilaga 2) 

2.4 Analys  
Författarna använde sig av Evans analysmetod som Friberg (2012) beskriver i sin 

bok, vilken är en beskrivande syntes (s.123). De valda studierna lästes i sin helhet 

med öppenhet och följsamhet flera gånger var för sig och tillsammans för att få insikt 

och översikt av innehållet i resultatet för att sedan identifiera nyckelfyndet i varje 

studies resultat. Efter att ha identifierat studiernas resultat gjordes en schematisk 

översikt, vilket betyder att en sammanställning av varje studies resultat gjordes för att 

få en överblick över det som ska analyseras. Friberg (2012) säger att de olika 

studiernas resultat ska relateras till varandra samt att likheter och skillnader mellan 

de olika studiernas resultat ska identifieras (ss.128-129). Studiernas resultat delades 
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in i olika grupper som överensstämde med varandra, dessa fick olika färger för att 

hållas isär och därefter skapades nya övergripande kategorier.  Författarna 

analyserade studiernas resultat med utgångspunkt i den egna studiens syfte som var 

att lyfta fram barns upplevelse av att leva eller har levt med en förälder med psykisk 

ohälsa. Studierna fick behålla sin engelska text hela vägen, förutom enstaka ord och 

meningsbyggnader som översattes med hjälp av en ordbok de gånger författarna var 

osäkra på innehållet. Studierna lästes av författarna var för sig och sedan 

analyserades studierna tillsammans flera gånger.  

4 RESULTAT 
Artiklarna som valdes var från Australien, Kanada, England, Sverige och USA. 

Utifrån de likheter och skillnader som analyserades framkom fem kategorier och 

tretton underkategorier som beskrev hur det är att leva eller levt med en förälder med 

psykisk ohälsa. (Se tabell 1). 

 

Tabell 1 Översikt över kategorier och underkategorier  

 

Kategori 

 

Underkategori 

 
4.1 Att känna otrygghet i det dagliga livet 

 
4.1.1 Rädsla för förälderns psykiska ohälsa 
4.1.2 Rädsla för att själv drabbas av psykisk 
ohälsa 
4.1.3 Att inte vara själv men ändå ensam  

 
4.2 Betydelsen av stöd och information 

 
4.2.1 Att få stöd och information 
4.2.2 Brist på stöd och information 

 
4.3 Bördan av att ta ansvar i tidig ålder 

 
4.3.1 Att inte få sina egna behov tillgodosedda  
4.3.2 Att känna skuld utan att vara skyldig 

 
4.4 Skamkänslor inför omgivningens 
åsikter 

 
4.4.1 En familjehemlighet 
4.4.2 Mobbning 

 
4.5 Hanterings- och förhållningssätt  
 

 
4.5.1 Undvikandestrategier  
4.5.2 Acceptera psykisk ohälsa  
4.5.3 Tolka in och anpassa sig efter förälderns 
signaler och beteenden 
4.5.4 Vara till hjälp: förmedla sina erfarenheter 
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4.1 Att känna otrygghet i det dagliga livet 
Litteraturstudien visar att deltagarnas erfarenheter av att leva med en förälder med 

psykisk ohälsa har fått dem att uppleva en rad olika känslor som till exempel rädsla 

för förälderns psykiska ohälsa, rädsla för att själv drabbas av psykisk ohälsa och att 

inte vara själv men ändå ensam.  

4.1.1 Rädsla för förälderns psykiska ohälsa 
I en studie beskrivs att nästan alla barn som har en förälder med psykisk ohälsa 

upplever rädsla. Till exempel kan förälderns beteendeförändringar vara svåra att 

hantera och göra att barnen känner rädsla över situationen. Situationer beskrivs då 

de blir som mest skrämda av förälderns beteende (Östman, 2008). Barnen känner 

inte bara rädsla över förälderns beteende utan också rädsla för våld och övergrepp 

mot dem själva, deras syskon samt mot den friska föräldern. Mest rädsla känner 

dessa barn över att föräldern ska begå självmord och de beskriver vilken fasa de har 

känt inför detta (Mordoch & Hall, 2008; Östman, 2008; Riebschleger, 2004; Meadus 

& Johnson, 2000). En deltagare har berättat att föräldern har skurit sig själv i 

handlederna med glasskivor och en annan att han hittade sin mamma död en morgon 

då han vaknade (Riebschleger, 2004). 

Trots att familjesituationen har varit jobbig för vissa barn och stört deras liv är de 

flesta barnen rädda för att berätta om sin förälders psykiska ohälsa och involvera sina 

lärare och andra som är utanför familjen på grund av missförstånd och att det ska få 

konsekvenser som de inte varit beredda på. Barnen är rädda att bli tvungna att skiljas 

från föräldern och hamna i en fosterfamilj (Mordoch & Hall, 2008; Riebschleger, 

2004).  En deltagare som hade en förälder med psykisk ohälsa berättar att hon inte 

ville att någon skulle veta om hennes pappas psykiska ohälsa. Hon ville inte ha 

socialen runt omkring sig igen för att sist slutade det med att hon blev tvungen att 

flytta till fosterföräldrar (Cogan, Riddell, Mayes, 2005).  

4.1.2 Rädsla för att själv drabbas av psykisk ohälsa 
De flesta deltagarna oroade sig över att själva bli drabbade av psykisk ohälsa, de tror 

att det är ärftligt (Griffiths, Norris, Stallard & Matthews, 2012; Riebschleger, 2004; 

Meadus & Johnson, 2000).  En tjej berättar i studien att hon ser samma symtom eller 

tecken hos sin bror som hennes mamma har och det oroar henne att hon själv ska 

drabbas av psykisk ohälsa (Griffiths et al, 2012). När barn växer upp med en förälder 

med psykisk ohälsa och får uppleva svåra situationer så kan det leda till att vissa inte 
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själva vill skaffa barn på grund av oron över att få en genetisk sårbarhet för psykiskt 

ohälsa eller oro över att bli förälder och vara i riskzonen för att barnet ska utveckla 

psykiskt ohälsa (Foster, 2010). Deltagarna beskriver sin känsla av att det är 

frustrerande att tro sig ha psykisk ohälsa, både föräldrarna och deltagarna håller 

utkik efter symtom. Mest frustrerande är rädslan över att ärva förälderns psykiska 

ohälsa eftersom man inte vill bete sig som dem (Griffiths et al, 2012).       

4.1.3 Att inte vara själv men ändå ensam 
Barn känner sig ensamma när ingen i deras närhet är tillgänglig och kan ge barnen 

den uppmuntran de behöver på grund av förälderns psykiska ohälsa. Två situationer 

beskrivs när barn känner mest ensamhet. Det ena är att ingen kommunicerar med 

barnen om förälderns psykiska ohälsa eller barnets egen hälsa, de lämnas ensamma 

med sina egna tankar. Den andra situationen är att när den sjuke föräldern får all 

uppmärksamhet känner barnen sig utanför och ensamt (Östman, 2008). När ett barn 

växer upp i sin ensamhet och är isolerad så vågar de inte släppa in någon i sitt liv 

senare i livet på grund av rädsla för att folk ska missförstå dem och oro över att andra 

ska tro att de har samma problem som deras förälder (Foster, 2010). Studier visar på 

att deltagarna upplevt att föräldrarna varit otillgängliga och att det funnits brist på 

föräldraskap och omhändertagande (Riebschleger, 2004; Meadus & Johnson, 2000). 

Deltagare har beskrivit att det många gånger varit frustrerande att inte ha någon att 

vända sig till men att de inte heller känt till något annat sätt att leva (Meadus & 

Johnson, 2000).    

 

4.2 Betydelsen av stöd och information   
Ett återkommande tema i studierna var hur deltagarna hade påverkats av stöd från 

utomstående och hur viktigt de hade tyckt att det var att få information om deras 

föräldrars psykiska ohälsa, samt hur jobbigt det varit när dem inte fått information. 

4.2.1 Att få stöd och information  
En studie visar att deltagarna har uttryckt glädje över vad vårdpersonal på sjukhuset 

har hjälpt till med i deras föräldrars tillfrisknande (Meadus & Johnson, 2000). 

Många deltagare har påpekat hur viktigt det har varit att få prata med någon, en vän, 

läkare, sjuksköterska eller släkting för att få lätta på sina känslor och den press de 

stundtals känt (Mordoch, 2009; Mordoch & Hall, 2008; Östman, 2008; 

Riebschleger, 2004; Meadus & Johnson, 2000). En deltagare beskrev att vissa lärare 
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har kunnat ge betydelsefullt stöd (Mordoch & Hall, 2008). Studier visar på att när 

deltagarna fått bra stöd av andra inte minst av den andra friska föräldern samt fått 

god information så har de klarat av sin egen vardag bättre, de har känt sig mindre 

oroliga och därmed blivit avlastade från onödigt lidande (Foster, 2010; Mordoch, 

2009; Mordoch & Hall, 2008; Östman, 2008). Att få ta del av sin förälders psykiska 

ohälsa har varit bättre för deltagare än att inte få ta del, det har ökat förståelsen för 

förälderns beteende (Griffiths et al, 2012; Foster, 2010). 

4.2.2 Brist på stöd och information 
 När deltagare inte fick ta del av förälderns psykiska ohälsa så började de fantisera 

och hitta på egna sanningar, ibland värre än hur verkligheten såg ut (Mordoch, 2009; 

Mordoch & Hall, 2008; Riebschleger, 2004; Meadus & Johnson, 2000). I några 

studier har deltagarna känt att de vuxna i deras omgivning inte har vågat, velat eller 

trott att barnen behövt information (Mordoch, 2009; Meadus & Johnson, 2000). En 

deltagare har uppgett att hon inte fått den information som hon behövt för att kunna 

förstå och respektera förälderns beteende på ett rättvist sätt. En annan deltagare 

hade på egen hand tagit kontakt med läkare för att få information om föräldern men 

läkaren hade inte lämnat ut någon information (Foster, 2010). Brist på information 

har lett till att deltagare inte kunnat skilja på vad som är personen och vad som är 

psykisk ohälsa. Barn har genom sina egna upplevelser kommit fram till att de vill 

berätta för andra barn om sina erfarenheter på ett icke skrämmande sätt för att öka 

förståelsen om psykisk ohälsa och för att andra barn ska veta att de inte är ensamma 

om sin situation (Mordoch, 2009).  

 

4.3 Bördan av att ta ansvar i tidig ålder 
Många av deltagarna i studierna har inte fått sina egna behov tillgodosedda på grund 

av förälderns psykiska ohälsa och de har ofta känt skuld över sådant de inte kunnat 

påverka.  

4.3.1 Att inte få sina egna behov tillgodosedda  
Studier visar att deltagarna har vid vissa tillfällen fått sätta sina egna behov åt sidan 

på grund av deras föräldrars psykiska ohälsa (Riebschleger, 2004; Meadus & 

Johnson, 2000).  Att ta hand om sig själva, yngre syskon, föräldrarna och hushållet är 

ett annat exempel på ansvar som deltagare har fått ta (Foster, 2010; Riebschleger, 

2004; Meadus & Johnson, 2000). Eftersom föräldrarna inte alltid var i stånd att 
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hjälpa och lära sina barn saker så fick de många gånger försöka att ta reda på saker 

själva. Några deltagare har uttryckt att de blivit mer självständiga, mognat fortare och 

blivit starkare som personer för att de varit tvungna att ta hand om sig själva som 

barn (Foster, 2010; Mordoch & Hall, 2008; Östman, 2008). I en studie uppgav 13 av 

20 barn med förälder med psykisk ohälsa att de hade problem i skolan, de har känt 

att de inte kunnat koncentrera sig för att tankarna har varit hos föräldern, eftersom 

de har varit oroliga över hur föräldern mår och om föräldern klarar av att vara ensam. 

I samma studie beskrivs att deltagarna som hade en förälder med psykisk ohälsa var 

trötta på skoltid eftersom de varit uppe på nätterna och bråkat med föräldern, andra 

kunde inte göra sina läxor hemma för det var mycket liv och bråk. Det framkom även 

att barn med förälder med psykisk ohälsa saknade rutiner och därför blev de sena till 

skolan eller inte gick dit alls. I studien har det även visat att barn som har levt med en 

förälder med psykisk ohälsa har skolan varit en fristad där de känt att de kunnat 

tänka på annat en stund och få umgås med vänner (Cogan, Riddell & Mayes, 2005). 

4.3.2 Att känna skuld utan att vara skyldig 
En studie visar att deltagarna ibland känt att det var deras fel att föräldern inte 

mådde bra om de till exempel hade varit trotsiga eller att de kände dåligt samvete om 

de inte såg till att föräldern tog sin medicin (Riebschleger, 2004). En deltagare 

beskriver i en studie att han tycker att förälderns psykiska ohälsa är hans fel även om 

föräldern har sagt att det inte är det (Cogan, Riddell och Mayes, 2005).  En annan 

deltagare har beskrivit att hon hjälpte till med det mesta av hushållsarbetet i tron att 

föräldern skulle må bättre (Griffiths et al, 2012). I en studie har deltagare beskrivit 

hur föräldern eller andra vuxna har förklarat för dem att förälderns psykiska ohälsa 

inträffade i samband med barnets födsel vilket har lett till att barnen kände skuld och 

trott att det varit deras fel. Vidare har de beskrivit att de lagt skuld på sig själva för att 

inte har hjälpt till tillräckligt, kunnat hantera situationen eller kunnat skapa den 

atmosfär i hemmet som föräldern behövt för att tillfriskna. I samma studie har det 

framkommit att den friska föräldern ger barnet dåligt samvete, påpekar att barnets 

dåliga beteende har orsakat förälderns psykiska ohälsa (Östman, 2008). 

 
 

4.4 Skamkänslor inför omgivningens åsikter 
Litteraturstudien visar att människor vet lite om psykisk ohälsa och att det 

fortfarande ligger mycket skam bakom detta. Deltagare har ibland inte vågat berätta 

10 
 



för andra om deras problem på grund av att psykisk ohälsa kanske har varit en 

familjehemlighet eller på grund av rädsla att mobbas.  

4.4.1 En familjehemlighet 
Studier visar att deltagare har valt att inte prata om deras familjesituation på grund 

av andras reaktioner som många gånger varit fördomsfulla. Andra människor har 

tagit avstånd på grund av deras förälders psykiska ohälsa (Griffiths et al, 2012; 

Östman, 2008; Meadus & Johnson, 2000). I många fall så var föräldrarnas psykiska 

ohälsa en familjehemlighet som de inte pratade med andra om för att de var oroliga 

att det skulle leda till att andra skulle ta kontakt med socialen och skilja barnen från 

sin förälder. Många gånger höll deltagarna sin förälders psykiska ohälsa hemligt 

eftersom föräldrarna inte ville att andra skulle veta och att barnen skulle 

särbehandlas i skolan (Griffiths et al, 2012; Mordoch & Hall, 2008; Cogan, Riddell & 

Mayes, 2005; Riebschleger, 2004). En önskan av ett barn som hade en förälder med 

psykisk ohälsa var att skolan skulle undervisa mer om psykisk ohälsa, på så sätt 

skulle förståelsen och kunskapen bli större och det skulle bli mindre tabubelagt 

(Cogan, Riddell & Mayes, 2005). 

4.4.2 Mobbning  
Att ha en förälder med psykisk ohälsa kan drabba barn på många olika sätt, vissa 

barn blir mobbade, utpekade, utfrysta och utstötta i skolan på grund av deras 

förälders psykiska ohälsa (Foster, 2010; Riebschleger, 2004). De kan ha svårt att 

hitta kamrater och barnen känner sig ofta ensamma då de har svårt att passa in i 

kamratskapet (Foster, 2010). Anledningen till att föräldern eller barnen inte söker 

professionell hjälp är rädslan för att bli mobbad från utomstående och känslan att 

inte vara som alla andra, inte vara en ”normal” familj. Att hålla förälderns psykiska 

ohälsa hemlig är för att undvika att barnen skulle bli mobbade i skolan. Vid vissa 

tillfällen när barnen berättade för sina vänner om sin förälders psykiska ohälsa vart 

de diskreta och berättade inte allt på grund av rädslan av att vänner skulle skvallra till 

andra vuxna (Mordoch & Hall, 2008). Mobbningen i skolan eller att föräldern har 

blivit mobbade av andra utomstående har lett till att vissa deltagare har blivit 

tvungna att flytta och byta skola (Mordoch, 2009). En deltagare berättar att hon 

flyttade sjutton gånger (Riebschleger, 2004).       
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4.5 Hanterings- och förhållningssätt 
Litteraturstudien har visat på olika svårigheter barn har mött och känt och hur de 

hanterat dessa svåra situationer till exempel genom undvikandestrategier, acceptera 

förälderns psykiska ohälsa samt tolka in och anpassa sig efter förälderns signaler och 

beteenden samt kunna vara till hjälp för andra.  

4.5.1 Undvikandestrategier  
Att bo med en förälder med psykisk ohälsa kan innebära att barnen måste stå ut med 

förälderns beteende, vilket kan ofta vara svårt att hantera. Deltagarna beskriver att 

ibland är det svårt att vara i närheten av föräldern när de får sin beteendestörning, 

det är skrämmande och därför undviker barnen ofta föräldern och flyr från 

situationen för att de inte vill bli påverkade av förälderns destruktiva humör (Foster, 

2010; Mordoch & Hall, 2008; Östman, 2008; Riebschleger, 2004). Exempel på detta 

är att deltagare har undvikit att säga eller göra saker som eventuellt har kunnat 

uppröra deras förälder (Riebschleger, 2004).  En annan deltagare berättar att hennes 

förälder är en del av hennes liv, hon kan inte göra så mycket åt förälderns psykiska 

ohälsa men ibland kan det bli för mycket för henne och hon orkar inte handskas med 

sin pappas beteende hela tiden. Hon undviker honom ofta för att han kan bli hemskt 

irriterande och då kan hon inte vara i samma rum som honom (Meadus & Johnson, 

2000).  

Barnen använder sig mest av undvikande strategier för att komma ifrån föräldern och 

hålla sig på avstånd för att inte bli påverkad av förälderns psykiska ohälsa eller för att 

göra situationen ännu värre (Griffiths et al, 2012; Mordoch, 2009; Riebschleger, 

2004). Deltagare berättar att hon ville spendera de mesta av tiden hemifrån och när 

hon var hemma och mamman var upprörd så låste hon sig i sitt rum med sin 

lillasyster och försökte undvika mamman tills hon var på bättre humör (Griffiths et 

al, 2012). En deltagare berättar att hennes mamma är medveten om att hon bryr sig 

om henne men att hon inte kan ta hand om sin mamma dygnet runt. Hon säger även 

att hon har sitt eget liv, vill leva och vara lycklig (Mordoch & Hall, 2008). Barnen 

berättar att enda sättet att hantera situationen är genom att hjälpa sig själv (Östman, 

2008).  

De flesta deltagarna har använt strategier som inte har varit någon skada för dem 

själva men vissa försökte undvika förälderns psykiska ohälsa genom att dricka 
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alkohol eller missbruka (Foster, 2010; Mordoch & Hall, 2008). En deltagare skriver 

att han hade sitt eget kylskåp som alltid var full med öl och varje gång föräldern hade 

humörsvängningar gömde han sig i sitt skjul och drack sig full (Foster, 2010).  

4.5.2 Acceptera psykisk ohälsa 
Deltagarna har accepterat föräldrarnas psykiska ohälsa för att de inte vet vad som 

kan göras åt den eller hur de ska bete sig gentemot föräldern för att den ska ändras 

(Griffiths, Norris, Stallard & Matthews, 2012; Cogan, Riddell & Mayes, 2005). I 

Griffiths et, al. (2012) studien beskriver en deltagare att hon inte förstod sin mammas 

psykiska ohälsa utan bara accepterade hennes beteende, en annan deltagare säger i 

Östmans (2008) studie att hon älskar sin sjuka mamma men önskar att hon vore en 

annan person. Kärleken till föräldern gör att barnen accepterar sin förälders beteende 

oavsett vad, det är inte så mycket och göra åt utan bara acceptera läget och hantera 

situationen (Griffith, et, al, 2012; Östman, 2008).  

Dessa barn som lever eller har levt med en förälder med psykisk ohälsa ser inte bara 

den dåliga sidan av sin förälder utan ser sin egen mamma eller pappa bakom den 

psykiska ohälsan, en förälder som fortfarande älskar och bryr sig om sina barn. 

Barnen upplever inte att dennes förälder lider av psykiska ohälsa hela dygnet och det 

betyder inte att ens förälder ska ha en beteendestörning hela tiden. En liten flicka 

ritade sin mamma och sina kompisars mammor, hon ritade ett hjärta runt sin 

mamma och skrev att hon älskade henne, för att hon inte är som alla andra och att 

hennes psykiska ohälsa gör henne unik (Mordoch, 2009).   

4.5.3 Tolka in och anpassa sig efter förälderns signaler och beteenden 
Efter många års erfarenhet av förälderns psykiska ohälsa har barnen lärt sig tolka sin 

förälders beteendestörningar och humörsvängningar och anpassa sig efter deras 

beteende för att minimera effekten av förälderns psykiska ohälsa (Mordoch & Hall, 

2008). Deltagarna förstod att psykisk ohälsa har olika mönster för förälderns 

beteendeförändringar, både i det psykiska och fysiska beteendet (Mordoch, 2009; 

Riebschleger, 2004). Barnen beskriver hur föräldern betedde sig när de mådde mest 

psykisk dåligt. Att föräldern började bli ledsen utan någon anledning, deprimerad, 

satt ensam i flera timmar utan att prata med någon, sov hela dagarna, eller började 

dricka alkohol. Föräldern kunde plötslig börja skrika, gråta och blev aggressiv, 

tappade intresset för saker som föräldern tyckte om. En deltagare beskriver att 

hennes pappas beteende kunde ändras på några minuter, ena minuten var han 
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kärleksfull och nästa minut blev han så aggressiv att det inte gick vara i samma rum 

som honom (Mordoch, 2009; Foster, 2010; Riebschleger, 2004). 

4.5.4 Vara till hjälp: förmedla sina erfarenheter 
Barn som har upplevt svårigheter med att leva med en förälder med psykisk ohälsa 

vill dela sina erfarenheter och berätta för andra barn som är i samma sits, att de är 

inte ensamma med att ha en förälder med en psykisk ohälsa samt att man inte ska 

vara rädd, utan vara stark och ta hand föräldern och syskonen. Om det blir svåra 

situationer bör man gå därifrån och undvika föräldern (Mordoch, 2009). Vidare säger 

deltagarna att förälderns psykiska ohälsa varken är förälderns fel eller barnens. 

Barnen ger rådet att stötta föräldern och försöka förstå vad som är fel, deltagarna ger 

även råd till barn i samma situation att de inte ska visa sig svaga och ta illa upp när de 

blir mobbade i skolan (Mordoch, 2009). Andra råd har varit att barnen till förälder 

med psykisk ohälsa ska prata med en vuxen, vänner eller någon som går att lita på för 

att lätta på hjärtat (Medeus & Johnson, 2000).  Deltagarna vill även förmedla att 

barn bör veta om sin förälders psykiska ohälsa, att komma hem från skolan och se sin 

förälder må dåligt gör att man bara känner sig förvirrad för man vet inte vad som är 

felet. Men att veta att ens förälder lider av en psykisk ohälsa gör att man kan förstå 

situationen, acceptera och respektera sin förälders beteende. Att inte veta vad ens 

förälder lider av är svårare än att veta för då är man beredd på humörsvängningar 

och andra svårigheter som kan uppstå (Griffiths et al, 2012).    

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att lyfta fram barns upplevelser av att leva eller ha levt med en 

förälder med psykisk ohälsa. Åtta vetenskapliga studier granskades och 

sammanställdes. Av dessa åtta studiers resultat framkom fem kategorier samt tretton 

underkategorier. De fem huvudkategorierna är: att känna otrygghet i det dagliga 

livet, betydelsen av stöd och information, bördan av att ta ansvar i tidig ålder, 

skamkänslor inför omgivningens åsikter och hanterings- och förhållningssätt.  

I litteraturstudiens resultat har det framkommit att barn kan ta på sig föräldrarollen 

och det kan leda till att barnen har gett avkall på sina egna behov och istället 

prioriterat sin förälders behov, vilket har lett till att dessa barn har fått ta ansvar 

tidigt i sitt liv och det har varit både bra och dåligt. En nackdel med att mogna tidig 
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kan vara att barn har gått miste om en del av sin barndom.  Detta visar på att barnen 

har en svår uppgift, att alltid vara på sin vakt gentemot föräldern och därmed ge 

avkall på egna behov ställer stora krav på barns ansvarstagande. Fördelen med att 

mogna tidig kan vara att barnen har blivit ansvarsfulla och kunnat ta hand om sig 

själv på ett tillfredställandesätt.  

Andra studier har visat att barn kan känna skuld ifall de gjorde något annat istället 

för att övervaka föräldern. De kan känna stort ansvar samt känna sig tvingade att ta 

på sig föräldrarollen (Leclear O´Donnell, 2008; Knutsson-Medin, Edlund & 

Ramklint, 2007). Barn kan undvika att söka hjälp för sig själva och för föräldern av 

rädsla att föräldern ska vända sig emot dem och tycka att de svikit. Vidare visar 

Knutsson- Medin, Edlund och Ramklint (2007) att vissa deltagare upplevde att 

föräldern blev hemskickade från sjukhuset för tidigt och utan något stöd av en 

terapeut eller psykolog för vidare behandling, vilket ledde till att barnens ansvar 

ökade ännu mer och barnen kände att de var på ruta ett igen. Barnen hade upplevt 

lättnad när föräldern hade varit inlagt på sjukhuset. De hade känt det skönt att 

föräldern hade fått vård, mat och blivit bra omhändertagna samt att de själva hade 

blivit avlastade från ansvaret. 

Många barn beskrev hur betydelsefullt det var att ha en vän att vända sig till men 

många sörjde över att de hade svårighet med att bilda vänskapsband eftersom de 

uppfattades som ”annorlunda” från andra barn (LeClear O’Connell, 2008). I 

litteraturstudien har det framkommit att barn med en förälder med psykisk ohälsa 

har känt sig isolerade och blivit mobbade. Detta kan ha att göra med att barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa inte alltid har samma möjligheter när det gäller till 

exempel klädsel, att deras stil inte är ”modern” för att de inte har samma ekonomiska 

förutsättningar som ”normala barn”. En annan orsak till att barn kan vara ensamma 

och sakna kamrater kan bero på att vissa inte vill ta med sina vänner hem på grund 

av förälderns psykiska ohälsa. Det kan även bero på skam över förälderns beteende 

och humörsvängningar. Ensamheten som många deltagare har beskrivit att de känt 

kan förklaras med bristen på information dessa barn fick under tiden de levde med 

föräldern. Studien av Knutsson- Medin, Edlund och Ramklint (2007)  lyfter även 

fram att ett dåligt kontaktnät och avsaknad av vänner att lita på och dela känslor med 

stärker ensamhetskänslan.  
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De flesta barn med en förälder med psykisk ohälsa har undvikit andra i omgivningen 

på grund av att äldre har sagt till dem att inte dela sina känslor med utomstående 

(LeClear O’Connell, 2008). I en studie av Ali, Ahlström, Krevers & Skärsäter (2012) 

berättade deltagarna att de undvek personer i sin omgivning för att slippa prata om 

sina känslor samt att de kände att även om de hade vänner, lärare eller en äldre att 

vända sig till ville de inte dela med sig av sina känslor på grund av att folk skulle 

missförstå dem eller kände rädsla för att bli utpekade.  

Litteraturstudiens resultat visar på att de flesta deltagare har känt rädsla över att 

själva drabbas av psykisk ohälsa detta på grund av okunskap om psykisk ohälsa. Barn 

kan tro att psykisk ohälsa kan vara lika ärftligt som somatiska sjukdomar. För att 

minska rädslan över att själv drabbas av psykisk ohälsa spelar betydelsen av stöd och 

information en ganska stort roll. En studie visar att 20 av 40 deltagare som har levt 

med en förälder med psykisk ohälsa har själva utvecklat en psykisk ohälsa (LeClear 

O’Connell, 2008).  Om barnen får information från vårdpersonal eller andra 

stödgrupper kan dessa barn få kunskap och erfarenhet om psykisk ohälsa, vilket kan 

visa att det inte bara är genetisk, utan kan också ha att göra med levnadssättet och 

familjemiljön. Cicchetti och Rogosch (2001) skriver i sin studie att barn som lever 

med en förälder med psykisk ohälsa har en inre stress som påverkar barnets 

utveckling. Förhöjda stresshormoner hos barn som utsatts av omsorgsvikt under en 

längre tid kan leda till att barn utvecklar psykisk ohälsa själva senare i livet. Det är av 

stor vikt att kunna hjälpa till så att dessa barn slipper sådana konsekvenser i 

framtiden.   

Personer som lider av psykisk ohälsa kan ha svårt att sätta gränser eller kanske har 

vanföreställningar som gör det svårt att fatta realistiska beslut. Det är svårt för ett 

barn att tolka signaler och beteenden hos en förälder med psykisk ohälsa då denne 

inte alltid är konsekvent i sitt handlande, vad som är rätt ena stunden kanske är fel 

nästa (Sigling, 2002. s.15). För dessa barn som lever med en förälder med psykisk 

ohälsa kan det vara av stor vikt att andra vuxna ser de barn som mår dåligt och kan 

vara till hjälp och stöd. 

Litteraturstudien visar att behovet av stöd är stort. Många har varit missnöjda med 

det stöd de fått eller i flera fall inte fått. Det är av stor vikt i vården att barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa får information, här spelar sjuksköterskan en viktig roll. 

Deltagare har efterlyst förklaringar om deras förälders psykiska ohälsa, de har känt 
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sig förbisedda och oviktiga. O´Brien, Brady, Anand & Gillies (2011) studie visar att 

sjuksköterskor har förklarat att de saknade utbildning i hur de skulle förhålla sig till 

barnen samt att de inte visste hur de skulle ge åldersanpassad information. Ett annat 

problem i samma studie var att de inte hade tillräckligt med personal för att både 

kunna ta hand om föräldern och barnet. Undervisning och information ska ske på ett 

åldersanpassat sätt med hänsyn till barnets utvecklingsnivå om förälderns psykiska 

ohälsa (Sigling, 2002. s.11). Det är bra när barn besöker sina föräldrar på sjukhuset, 

barnen kan hjälpa vårdpersonalen att få en bättre bild av den sjuke föräldern.  

Nackdelen med att barn besöker sina föräldrar är att det inte finns barnvänliga 

utrymmen och personalen är rädda att det ska ske hot mot barnen antingen av 

föräldern eller någon annan patient (O,Brien et al, 2011). Genom att besöka sin 

förälder på sjukhuset kan barn få erfarenhet och kunskap om sin förälders psykiska 

ohälsa samt att de får möjlighet att prata med någon.  En risk kan vara att barn 

känner sig skrämda av inlagda patienters beteende. Att få vara med och träffa sina 

föräldrar är nog en viktig del i barns liv men det måste ske på ett sådant sätt att 

barnen inte kommer till skada.  

En egen reflektion är att psykisk ohälsa är lika vanligt som somatiska sjukdomar men 

talas lite om, det bör bli lika accepterad att prata om att man mår psykisk dåligt som 

att man har ont i kroppen. Om attityderna till psykisk ohälsa förbättras kan det 

främja både barnen och samhället. Det är viktigt att inte se på psykisk ohälsa som 

något farligt och främmande för det kan drabba oss alla och många av oss känner 

någon med psykisk ohälsa. Det är inte någons fel att bli drabbad och barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa har det jobbigt på många sätt och bör inte behöva bli 

belastade ytterligare genom att "ärva" förälderns beteende. Det är där av stor vikt att 

sätta in insatser som hjälp och stöd till dessa barn.   

Negativa upplevelser har förekommit i större utsträckning i litteraturstudiens 

resultat. Barn kan uppleva otrygghet och rädsla på grund av fysiskt övergrepp eller 

verbalt hot (LeClear O’Connell, 2008). Sigling (2002) skriver att rädsla är 

framkommande hos barn som lever med en förälder med psykisk ohälsa. Rädsla över 

att föräldern ska skada sig själv eller någon annan, för att själva barnen ska bli utsatta 

för våld, psykiskt eller fysiskt. Rädsla över vad andra utomstående tänker och tycker 

om ens förälder, över att själv bli som sin förälder och rädsla över att föräldern ska 

lämna barnet eller dö (s.32). Att leva med en förälder som lider av psykisk ohälsa kan 
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vara ytterst påfrestande, hur lång tid föräldern mår dåligt har stort betydelse för 

barnets hälsa. Det är lätt att tro att ju längre tiden går, desto mer anpassar sig barnen 

till förälderns beteende men det är i viss mån, om barnen lämnas utan stöd från 

bekanta och vårdpersonal kan det ge konsekvenser i framtiden till exempel att själv 

drabbas av psykisk ohälsa (Hedman Ahlström, 2010. s.361). En egen reflektion är att 

detta är en viktig aspekt som måste tas på fullaste allvar. 

I resultatet har det framkommit att deltagare har haft en vilja att förmedla 

erfarenheter och stötta andra i liknande situationer. Sigling (2002) beskriver olika 

faser människor går igenom vid en kris, i den sista fasen, nyorienteringsfasen har 

människor kommit ur sin kris och börjat blicka framåt. Här är man så stark att det är 

möjligt att ge stöd och förmedla erfarenheter till andra som drabbats av liknande 

händelser (s.65). Genom stödgrupper har barn fått hjälp av andra barn i samma 

situation av att ge varandra feedback genom att ge stöd och skriva positiva post-it 

lappar och ge till varandra, vilket var uppskattat av samtliga (Orel, Groves & 

Shannon, 2002). 

Det är svårt för barn att acceptera beteenden som kommer av psykisk ohälsa då de i 

så stor grad blir negativt påverkade. För att detta ska vara möjligt krävs hjälp av 

andra att hitta meningsfulla saker i livet, få förmedla och höra andras berättelser som 

varit i samma situation samt att få adekvata förklaringar (Sigling, 2002, ss.39-40). 

Barn som har kommit i kontakt med olika stödgrupper har fått lära sig olika 

hanteringsstrategier som har hjälpt dem till ökat välbefinnande. 

Hanteringsstrategierna har även hjälpt dem med att kunnat hantera svåra situationer 

i vardagen och sina känslor. Till exempel att förstå psykisk ohälsa och att det inte är 

någons fel samt att en person med psykisk ohälsa inte alltid kan styra över sina 

handlingar. De har även lärt sig att hantera sin ilska genom att till exempel slå på en 

kudde och att ilska inte är något som ska hållas inombords men att det är fel att låta 

det gå ut över någon annan (Orel, Groves & Shannon, 2002).  Pihkala, Sandlund och 

Cederström (2011) har beskrivit Beardslee’s family intervention. Det är ett 

familjebaserat program som hjälper föräldrar att hantera sin psykiska ohälsa utan att 

ta ut den på barnen samt lära barn hur de ska hantera situationen då föräldern mår 

som mest dåligt. Föräldrarna känner skam och skuld och de har dåligt samvete på 

grund av den psykiska ohälsan, interventionen har hjälp dem att minska på dessa 
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känslor och istället stärkt föräldrarna och gett dem de redskap de behövt för att njuta 

och slappna av och få en bättre relation till barnen.  

 

5.2 Metoddiskussion 
Litteraturstudien har valts för att lägga fokus på aktuell forskning inom det valda 

området samt finna underlag för klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2013. 

s.30). Inom omvårdnad är det viktigt att inkludera kvalitativa studier som beskriver 

personers upplevelser i vårdsituationen (Pearson, Wiechula, Court & Lockwood, 

2007). Genom att i första hand välja kvalitativa studier så lyfts deltagarnas 

upplevelser fram. Fördelen med kvalitativa studier är att en djupare förståelse för 

vårt syfte lyfts fram än genom kvantitativa studier.  

Om flera studier används och resultaten på de valda studierna är liknande så ökar 

trovärdigheten. Det är även viktigt att studiernas inklusionskriterier är tydliga så att 

bedömning kan göras för relevansen för litteraturstudien (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011 s.110). I de åtta vetenskapliga studierna som litteraturstudien är 

uppbyggd på så hittades flertalet likheter i barnens upplevelser. Studierna är tagna 

från flera olika ställen i världen, Australien, England, USA, Kanada och Sverige och 

kan därför visa på stor relevans. Däremot har dessa länder liknande kultur så med 

tanke på kulturella avvikelser kan resultatet inte användas globalt. Alla utvalda 

studier är kvalitetsgranskade. Några studier är gjorda retroperspektivt vilket kan vara 

positivt i den bemärkelse att man får ett bredare perspektiv på hur upplevelserna 

påverkat deltagarna efter barndomen. Resultatet kan ha påverkats av att deltagare 

kan ha svårt att minnas många år tillbaka och att sjukvården såg annorlunda ut förr. 

Deltagarna i några studier lever fortfarande med sina föräldrar med psykisk ohälsa 

och detta kan ha påverkat studiens resultat negativt om de inte har vågat beskriva alla 

sina upplevelser. Det skulle kunna ha att göra med rädsla för att skiljas från sin 

förälder eller rädsla över att bryta familjehemligheten.  

Litteraturstudien har sammanställts genom åtta studier vilka hade liknande resultat 

så trovärdigheten kan ses som relativt stor. Eftersom studierna är skrivna på engelska 

så kan språkliga missförstånd ha gjorts av författarna och lett till felaktigt tolkat 

resultat. 

19 
 



De valda studierna hittades med hjälp av databaserna Cinahl, Pubmed, Psykinfo och 

Medline. För att få så ny forskning som möjligt så valdes studier gjorda före år 2000 

bort. Inga begränsningar gjordes med hänsyn på deltagarnas ålder eftersom syftet var 

att lyfta fram barns upplevelser av att leva eller ha levt med en förälder med psykisk 

ohälsa, ett ämne som inte förändras över tid.  I studierna deltagare med egen psykisk 

ohälsa valdes bort eftersom det kan påverka deras förmåga att beskriva sina 

upplevelser. 

Ur ett etiskt perspektiv har hänsyn tagits till att alla deltagare frivilligt ska ha gett sitt 

medgivande till medverkandet i studierna samt att studierna ska vara etiskt 

granskade.  

6 SLUTSATS  
Psykisk ohälsa påverkar inte bara personen i sig utan även människor i dess närhet, i 

synnerhet barnen. Att leva med en förälder med psykisk ohälsa är en svår balansgång 

mellan anpassning och att hitta strategier för hantering. Det finns en stor brist på 

kunskap runt om i samhället på vad som kan göras för dessa barn. Information till 

barnen, barnens vänner, vuxna, lärare och vårdpersonal behövs i mycket större 

utsträckning för att öka förståelsen och för att undvika stigmatisering. Barnen måste 

få lära sig hanteringsstrategier och bli avlastade från bördan av att leva med en 

förälder med psykisk ohälsa. Dessa barn behöver stöd och genom att lyfta fram deras 

upplevelser så kommer barnen till tals och genom att bli hörda kan de få hjälp att 

underlätta sin kamp i vardagen. Eftersom bristen på stöd och information har 

framkommit i stor sträckning i litteraturstudien behövs det forskning på detta ämne 

för att vårdpersonal och andra vuxna ska kunna ge åldersanpassad information och 

stöd till dessa barn i framtiden.   
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   Bilaga 1    

 

Tabell 2. Sökmatris och urval      

 

Databas 
Datum 

Sökord Urval 1* Urval 2** Urval 3*** 

Scopus 
5/4 

Living with* 
Mental ill* 
Parent* 

6 4 1 

Cinahl 
5/4 

Living with* 
Mental ill* 
Parent* 
 

687 10 1 

Cinahl+ 
Amed 
8/4 

Mental* 
Ill* 
Parent* 
AND child* 
AND experience* 
 

245 12 2 

Cinahl 
15/4 

Child* 
Living with* 
Mental ill* 
Parent* 
 

25 8 1 

Cinahl, 
Psycinfo 
& 
Medline 
16/4 

Fritextsökning: 
How children 
understand 
parental mental 
illness.  
 

36 4 1 

Ebsco: 
Amed, 
Cinahl & 
Psycinfo 
17/4 

Fritextsökning: 
Adolescent 
experiences of 
living with mental 
disorders parent.  

55 9 2 

 

 

*Antal träffar 

**Antal lästa abstrakt 

***Antal valda artiklar till studien 
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Tabell 3. Artiklar som ingår i analysen samt kvalitetsbedömning 

      
Författare, årtal, 
titel, tidsskrift, 
land,  

Syfte Metod Urval Resultat 

Griffiths, J, Norris, 
E, & Stallard, P. 
(2012) 
 
Living with parents 
with obsessive – 
compulsive 
disorder: children’s 
lives and 
experiences 
 
The British 
psychological 
society 
 
England  

Få en fördjupad 
förståelse av 
ungdomars 
subjektiva 
upplevelser som 
har en förälder 
med 
tvångsyndrom.  

Kvalitativ studie 
med induktiv 
tematisk analys 
genom 
semistrukturerad
e intervjuer och 
tvärsnitts design.  
Huvudfråga: kan 
du berätta hur 
det var att växa 
upp med en 
förälder med 
psykiskt ohälsa? 

Tio individer, 5 pojkar och 
5 flickor mellan 13-19 år 
som lever med en förälder 
som har diagnosen 
tvångsyndrom.  
 
Inga bortfall 
rapporterades. 

Fem kategorier:  
1. Kontroll och relation - relationen med föräldern kändes ibland svår och 
frusturerande.  
2. Vara till hjälp - önskan att hjälpa sin förälder.  
3. Att berätta - skam över att inte bli förstådd och stolt över att föräldern 
kan vara till hjälp för andra med tvångssyndrom.  
4. Har jag tvångssyndrom?- rädsla att själv utveckla tvångssyndrom.  
5. Kunna själv få rätt hjälp - få stöd med sina egna känslor kring de 
svårigheter som uppstår av förälderns tvångssyndrom.  

Foster, K. (2010) 
 
‘You think this 
roller coaster was 
never going to 
stop’: experiences 
of adult children of 
parents with 
serious mental 
illness 
 
Journal of clinical 
nursing  
 
Australien 

Utforska 
upplevelsen av 
att ett vara ett 
vuxet barn till 
en förälder med 
psykisk ohälsa 
och hur dessa 
vuxna barn har 
hanterat sina 
erfarenheter. 

Kvalitativ studie 
med 
självreflekterande 
metod genom 
ostrukturerade 
berättande 
intervjuer samt 
grundad teori.   
Huvudfråga: kan 
du säga mig hur 
det var att växa 
upp med en 
förälder med 
allvarlig psykisk 
ohälsa? 

Tio individer, 8 kvinnor 
och 2 män mellan 25-57 
år. Deltagarna ska ha bott 
med en eller flera 
föräldrar med psykisk 
ohälsa. 
 
Inga bortfall 
rapporterades. 
 
 

Fyra kategorier: 
1. Vara osäker - att inte få information om psykisk ohälsa ledde till 
osäkerhet om föräldrars tillstånd, deras beteende och reaktioner.  
2. Sträva efter kontakt - svårighet med att bygga kontakt med föräldern 
med psykisk ohälsa och folk i omgivningen pga. dålig reaktion på 
förälderns psykiska ohälsa, svårighet att hitta förälder- barn relationen.    
3. Vara ansvarsfull - redan i tidig ålder börjat lära sig ta ansvar t.ex. över 
yngre syskon, hushållsarbete och ta hand om den sjuka föräldern.  
4. Söka balans - Hitta olika sätt att hantera situationen, att vara för sig 
själv och fly från den sjuke föräldern och känna sig trygg.   
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Författare, årtal, 
titel, tidsskrift, 
land,  

Syfte Metod Urval Resultat 

Mordoch, E.(2009) 
 
How children 
understand 
parental mental 
illness:” You don’t 
get life insurance. 
What’s life 
insurance? ” 
 
Journal of the 
Canadian academy 
of child and 
adolescent 
psychiatry 
 
Kanada 

Hur barn som 
lever med en 
förälder med 
psykisk ohälsa 
förstår 
förälderns 
psykiska ohälsa 
och vad de kan 
berätta för 
andra barn. 

Kvalitativ studie 
med intervjuer 
samt användning 
av grundad teori.  
Huvudfråga: hur 
kan barn förstå 
och lära sig om 
psykiskt ohälsa? 
Vad vill de säga 
till andra barn 
som lever med 
föräldrar med 
psykiskt ohälsa? 

Tjugotvå individer, 14 
pojkar och 8 flickor 
mellan 6-16 år som bodde 
del- heltid med en 
förälder med depression, 
schizofreni eller bipolär 
sjukdom.  
 
Inga bortfall 
rapporterades. 
 

Barn hade begränsad förståelse av psykisk ohälsa och de fick lite 
information om vad det är. Begränsad information orsakade att barnen 
ständig kände oro. Yngre barn kände sig oroliga över att föräldern skulle 
dö och äldre barn var oroliga över att själva utveckla psykisk ohälsa. Dessa 
barn vill dela med sig av sina upplevelser till andra barn som är i samma 
sits. De tycker att barn ska få information om psykisk ohälsa av en 
äldre/proffs på ett icke skrämmande sätt och att det finns hjälp och stöd 
som de kan vända sig till. De vill också förmedla att man inte ska vara rädd 
och man är inte ensam om att ha en förälder med psykisk ohälsa.  
 
 

Mordoch, E, & Hall, 
W-A. (2008) 
 
Children’s 
perceptions of 
living with a parent 
with a mental 
illness; Finding the 
rhythm and the 
frame  
 
Qualitative health 
research. 
 
Kanada 

Hur barn 
hanterar sina 
erfarenheter av 
att leva med en 
förälder med 
psykisk ohälsa.  

Kvalitativ studie 
med intervjuer 
samt användning 
av grundad teori. 
 
Inga 
intervjufrågor 
hittades i studien.  

Tjugotvå individer, 14 
pojkar och 8 flickor 
mellan 6-16 år som bodde 
del- heltid med en 
förälder med depression, 
schizofreni eller bipolär 
sjukdom. 
 
Inga bortfall 
rapporterades. 
 

Två kategorier:  
1. Hitta rytmen: Barnen måste anpassa sig till föräldrars beteende så att de 
kan hålla familjen stabil och ha en god kontakt med föräldrarna genom att 
till exempel hjälpa till med hushållsarbetet. Deltagarna behövde stöd och 
information för att hitta rytmen och leva med en förälder med psykisk 
ohälsa. Ändringar i rutinerna som när föräldern var intagen på sjukhus 
eller när barnen fått åka på fosterhem ledde till barnen oroade sig, kände 
rädsla och blev osäkra.  
2. Hålla ramen: Barn ska skapa avstånd mellan sig själv och föräldern så 
att de kan hantera sitt eget liv och undvika att uppslukas av föräldrarnas 
psykiska ohälsa men samtidig behålla god kontakt med föräldrarna. 
Att hålla hemligt förälderns psykiska ohälsa var ett sätt för barnen att 
skydda sig mot mobbning eller att bli tvingad att hamna hos en 
fosterfamilj.    
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Författare, årtal, 
titel, tidsskrift, 
land,  

Syfte Metod Urval Resultat 

Östman, M. (2008) 
 
Interviews with 
children of persons 
with a severe 
mental illness – 
investigating their 
everyday situation  
 
Nordic journal of 
psychiatry   
 
Sverige  

Hur barn 
upplevde sin 
livssituation 
med en förälder 
med psykisk 
ohälsa. 

Kvalitativ studie 
med tematisk 
analys med öppna 
intervjufrågor. 
Huvudfråga: är 
det svårt eller lätt 
att hantera 
förälderns 
psykiska ohälsa? 
Reaktioner från 
utomstående? 
Vilket stöd och 
hjälp 
underlättar? 

Åtta individer mellan 10-
18 år. Föräldrarna och 
barnen tillfrågades på en 
psykiatrisk klinik i södra 
Sverige för delta i studien. 
 
Inga bortfall 
rapporterades. 

Barn upplevde sin förälders psykiska ohälsa både negativt och positivt.  
Att de fått stöd av den friska föräldern, de kände kärlek till sjuka 
föräldern, att de mognade mycket tidig, känt sig ensam och att de tog stort 
ansvar när ingen annan gjorde det. Skuld över att det var deras fel över att 
föräldern blivit sjuk, att de inte kunnat hantera situationen eller att de inte 
har kunnat hjälpa till tillräckligt. Barnen kände rädsla över att föräldern 
skulle begå självmord. De kände sig annorlunda (uttittade) av andra i 
samhället. Att ha socialt nätverk och kunna få prata med någon hade 
kunnat underlätta dessa känslor.    

Cogan, N, Riddell, 
S, & Mayes, G. 
(2005) 
 
Children living with 
an affectively ill 
parent: how do they 
cope? 
 
The British 
psychological 
society 
 
England 

Att ta reda på 
vilka processer 
dessa barn går 
igenom för att 
handskas med 
deras 
familjesituation.  

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerad
e intervjuer samt 
kvantitativ studie, 
användning av 
adolescent coping 
scale (Frydenberg 
1993). En multi 
metod- jämförelse 
av två olika 
grupper. Ena 
gruppen levde 
med en psykiskt 
sjuk förälder och 
andra gruppen 
levde inte med en 
psykiskt sjuk 
förälder.  

Tjugo individer, 10 pojkar 
och 10 flickor som levde 
med förälder med ICD-10 
diagnos. Tjugo individer, 
10 pojkar och 10 flickor 
som inte levde med någon 
familjemedlem med ICD-
10 diagnos. Alla barnen 
var mellan 12-17 år bodde 
med föräldern, talade 
engelska och hade inte 
själva något missbruk.  
 
Inga bortfall 
rapporterades. 
 
 

Tre kategorier: 
1. Produktiv coping- att man löser problemen på bästa sätt. Ingen 
signifikant skillnad hittades i denna kategori mellan dessa två grupper.  
2. Hänvisning till andra- söka hjälp för sina problem. En signifikant 
skillnad visades mellan grupperna i denna kategori med. Barn med en 
förälder med psykisk ohälsa sökte i mindre utsträckning hjälp för sina 
problem än ”normala barn”.  
3. Icke produktiv coping- man löser inte problemen men man släpper på 
spänningar. Även i denna kategori hittades signifikant skillnad mellan 
grupperna. Barn med en förälder med psykisk ohälsa löste problem genom 
att använda undvikande strategier jämfört med ”normala” barn som i 
större grad tog tag i familjeproblemen.  
 
De drabbade barnen använde mest den icke produktiva kategorier pga. 
avsaknande av rutiner hemma och skam över förälderns sjukdom. Undvek 
konflikter och höll sig för sig själv.  De sökte inte hjälp för sina problem 
pga. rädsla och kunde inte heller lösa sina problem för de visste inte hur 
de skulle gå till väga.  
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Riebschleger, J. 
(2004). 
 
Good says and bad 
days: children of a 
parent with a 
psychiatric 
disability  
 
Psychiatric 
rehabilitation 
journal 
 
USA 

Barns 
perspektiv av att 
ha en förälder 
med psykisk 
ohälsa.   

Kvalitativ studie med 
intervjuer och analys 
av tidigare studier. 
En longitudinell 
studie.  
Huvudfråga: beskriv 
era beteendemässiga 
reaktioner, känslor 
och vad som händer 
med familjen 
och/eller föräldern 
på bra eller dåliga 
dagar?  
 
 

Tjugotvå individer, 11 
pojkar och 11 flickor 
mellan 5-17 år. Barnen 
kom från tre olika 
preventionsprogram som 
hade minst en sjuk 
förälder.  
 
Inga bortfall 
rapporterades. 
 
 
 

Fyra kategorier:  
1. Bra dagar - positiva upplevelser: att tillsammans med föräldern laga 
mat, spela spel, prata, få hjälp med läxorna etc.  
2. Dåliga dagar - negativa upplevelsen: att vara tyst, föräldern ville vara 
ensam, att hon/han var irriterad, sur, skrek och att han/hon sov för det 
mesta.  
3. Synpunkt på psykisk funktionsnedsättning - när barnen inte fick 
uppmärksamhet av föräldrarna, kände de rädsla för att hamna på foster 
hem eller att föräldern ska begå självmord samt att barnen mådde dåligt 
när de försökte ignorera och undvika föräldern.  
4. Uppfattningar om psykiatrisk rehabilitering - barnen förstod inte 
varför föräldern hamnade på psykiatrisk klinik eller var rädd för att 
föräldern skulle dö om han/hon åkte till sjukhuset.   
 
 

Meadus, R-J, & 
Johnson, B.  
(2000) 
 
The experience of 
being an 
adolescent child of 
a parent who has a 
mood disorder  
 
Journal of 
psychiatric and 
mental health 
nursing 
 
Kanada  
 
 

Ungdomars 
erfarenheter av 
att leva med en 
förälder med 
psykisk ohälsa.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk 
metod. Två separata 
ostrukturerade, 
bandinspelade 
intervjuer med tre 
veckors mellanrum. 
Huvudfråga: berätta 
hur de är att vara 
son/dotter till en 
förälder som är 
deprimerad/manisk?  
 
 

Tre individer av kvinnligt 
kön mellan 13-18 år. 
Bodde eller hade kontakt 
med sin sjuka förälder. 
Barnen skulle kunna läsa 
och skriva engleska 
språket och inte ha någon 
psykisk störning.  
 
Bortfall: fem deltagare var 
rekryterade från början 
men två deltagare drog sig 
ur studien. Ena pga. att 
föräldern hade nekat och 
den andra hade själv 
tackat nej till studien.  

 Tre kategorier:  
1. Deltagarna upplevde att familjelivet hade blivit rubbad av förälderns 
psykiska ohälsa och det hade lett till att de hade tagit stort ansvar, 
kände rädsla och vilsenhet samt att de tog på sig föräldrarollen.  
2. Brist på kunskap om psykisk ohälsa och brist på stöd ledde till 
frustration och rädsla att föräldern inte skulle bli frisk och att de själva 
skulle bli sjuka som föräldern.    
3. Deltagarna kämpade med att acceptera vad det innebär av att ha en 
förälder med psykisk ohälsa genom olika kognitiva och affektiva 
strategier.     
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