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ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Schizofreni är en sjukdom som ofta är långdragen och livslång och 

påverkar den drabbades vardagliga liv. Föräldrar som har ett barn med schizofreni 

utsätts för stora påfrestningar i det dagliga livet. Tidigare studier visar på att 

föräldrars och anhörigas delaktighet är viktig för en framgångsrik behandling av 

schizofreni. Föräldrar och anhöriga har i tidigare studier påpekat att samarbete, 

öppenhet och bekräftelse som viktiga aspekter för en positiv relation med den 

psykiatriska vården. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars erfarenheter av 

att leva med ett vuxet barn med schizofreni. 

Metod: Datainsamlingen skedde via databaserna PsycInfo, Cinahl och PubMed. 

Datainsamlingen genererade nio kvalitativa artiklar som analyserades och 

sammanställdes efter inspiration av en innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier: Känslor av saknad av barnets 

personlighet och en osäkerhet inför framtiden. Behov av kunskap och stöd. 

Utmaningar, att lära sig hantera situationen och belöningar av att vara närvarande. 

Under dessa framkom sju underkategorier. 

Slutsats: Resultatet visar att föräldrar är en viktig del av de sjuka barnens liv. Det 

innebär stora påfrestningar för föräldrarna och de är i olika omfattning i behov av 

stöd för att klara av att hantera situationen. 

Nyckelord: Schizofreni. Föräldrar. Familj. Erfarenheter.  
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ABSTRACT  
  

Background: Schizophrenia is an illness that often is drawn out and lifelong and 

affects the daily life of the person that suffers from it. Parents with a child suffering 

from schizophrenia is exposed to big stresses in their daily life. Earlier studies shows 

that parents and relatives involvement is important for a successful treatment of 

schizophrenia. Parents and relatives have in earlier studies stated that cooperation, 

transparency and confirmation as important aspects for a good relationship with the 

menthal health care.  

Aim: The purpose of this literature study was to describe parents experiences of 

living with an adult child that suffers from schizophrenia.  

Method: The collection of data was made via the databases Psychinfo, Cinahl and 

Pubmed. The collection of data generated nine qualitaive articles that was analysed 

and compiled after inspiration of content-analysis  

Results: Three main categories emerged from the results: Senses of loss of the childs 

personality and an uncertainty about the future. The need of knowledge and support. 

Challenges, learning to handle the situation and rewards to be present. From these 

categories emerged seven subcategories. 

Conclusion: The result shows that parents have an important roll in the sick 

childrens life. This means major hardships for the parents and they are in different 

extent in need of support to be able to manage the situation. 

Keywords: Schizophrenia, Parents, Family, Experiences 
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BAKGRUND 

Schizofreni 

Schizofreni är en ofta långdragen och livslång sjukdom som vanligast debuterar i 

åldrarna 18-30 år, men insjuknande kan ske ända upp i ålderdomen. Den 

förekommer i cirka en procent av världens befolkning och ca 0,4% av befolkningen i 

Sverige har schizofreni och det är den vanligaste diagnosen bland psykossjukdomar. I 

Sverige insjuknar 1 500-2 000 personer i schizofreni varje år. För de som är drabbade 

av Schizofreni är verklighetsuppfattningen förändrad och den sociala och kognitiva 

förmågan är nedsatt vilket ofta leder till att funktionsförmågan är försämrad 

(Socialstyrelsen 2014, 11). 

 

Att förstå hur en person upplever sin schizofreni kan vara svårt att sätta sig in i och 

det är endast personen själv som vet hur hen upplever sin sjukdom (Dahlberg & 

Segesten 2010, 103-104). I en studie av Güner (2014) nämner deltagarna att det är 

omöjligt att beskriva eller definiera sin upplevelse av sjukdomen. De beskriver det 

som en störande och bisarr sjukdom. Deltagarna uttryckte att de ogärna delar med 

sig av sina upplevelser till någon som inte gått igenom samma erfarenheter. Vid 

schizofreni påverkas den drabbade av många olika symptom. Dessa symptom delas in 

i positiva och negativa symptom. Positiva symptom brukar definieras som en 

förvrängning eller förstärkning av normala funktioner och negativa symptom 

definieras som en förlust eller förminskning av normala funktioner. Till positiva 

symptom hör vanföreställningar, hallucinationer, avvikande rörelser och 

osammanhängande tal. Till de negativa symptomen räknar man in minskat tal, 

minskat målinriktat beteende, begränsat känsloregister och förlust av kognitiva 

förmågor (Allgulander 2014, 127).  

 

I en studie av Mauritz & van Meijel (2009) framkom det att förlusten av kognitiva 

förmågor ofta leder till färre sociala kontakter och förvärrat samspel med de 

kontakter som finns kvar. Detta ökar känslan av ensamhet och ger en extern förlust, 

en känsla av att inte tillhöra. En extern förlust leder till förändring av en persons roll 

och position i samhället. Allt detta gör att schizofreni i allra högsta grad påverkar 

individen som drabbats av den dagligen och är väldigt påfrestande. Deltagare i en 

studie av Liu, Ma & Zhao (2012) beskrev att de efter diagnosen blev mer sårbara och 
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känsliga i det dagliga livet. De blev mer känsliga för daglig stress och personliga 

relationer. Deltagarna fokuserade på att uppmärksamma människors kommentarer 

om dem då de inte ville att andra personer ska se att de är psykiskt sjuka. De hade 

ofta känslan att anhöriga och psykiatrikerna kontrollerade deras liv. I en studie av 

Lam et al. (2011) berättade deltagare att de dolde sjukdomen för vänner, kollegor och 

anhöriga, förutom för familjemedlemmar som de bodde med. I intervjuerna uttryckte 

personer med schizofreni en vilja av att vara normala och ville inte bli påminda om 

sjukdomen. De ville behålla en viss integritet och sekretess. Att nästan alla dagliga 

aktiviteter i hög grad kan påverkas av de begränsningar som schizofreni innebär, 

leder ofta till att familjemedlemmar får ett större ansvar när det gäller omvårdnaden 

av personer som diagnostiserats med schizofreni (Olwit et al. 2015).  

Behandlingsmetoder 

När det konstaterats att en person har en psykossjukdom påbörjas behandlingen med 

antipsykotiska läkemedel, vilket i sin tur öppnar upp möjligheter för psykosociala 

insatser. För att öka patientens följsamhet i behandlingen är det viktigt att redan vid 

valet av läkemedel göra patienten delaktig (Socialstyrelsen 2014, 12). Det är 

rekommenderat att hälso- och sjukvården bör erbjuda kontinuerlig antipsykotisk 

läkemedelsbehandling till personer med schizofreniliknande tillstånd och schizofreni. 

Kontinuerlig behandling minskar risken för självmord och skapar förutsättningar för 

rehabilitering och återintegrering in i samhället för dessa personer. Det förebygger 

även akuta skov. Utan denna typ av behandling är det praktiskt taget omöjligt för de 

som drabbas av schizofreni att leva ett normalt liv (Socialstyrelsen 2014, 17-18). Vid 

antipsykotisk läkemedelsbehandling svarar patienten ibland med negativa yttringar 

av sjukdomen som till exempel självförsjunkenhet, kognitiv dysfunktion och minskat 

känsloliv. Som med de flesta mediciner drabbas schizofrenipatienterna också av 

biverkningar av de antipsykotiska läkemedlen. Vanliga biverkningar vid denna 

behandling är kognitiva störningar, muskelstelhet, viktökning, förstoppning, 

blodtryckssänkning, muntorrhet, minskad sexlust och förlängd QT-tid på ekg 

(Allgulander 2014, 134,135). Utöver den medicinska behandlingen finns det även 

andra behandlingsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi som kan vara till 

hjälp för patienter med schizofreni (Borell & Stenmark 2013, 231-233). 

 

I en studie av Dopke & Batscha (2014) nämner författarna att det finns preliminära 

bevis som föreslår att kognitiv beteendeterapi kan underlätta en individs vilja att 
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samverka med andra på ett betydelsefullt sätt och att uppmana framgång, själv-

acceptans och normalitet. Därigenom kan denna terapi underlätta 

återhämtningsprocessen (ibid). Medan den medicinska behandlingen mest fokuserar 

på att reducera patienternas symptom fokuserar rehabiliteringen på att höja 

funktionsförmågan och möjliggöra förutsättningar för att kunna återgå till ett 

självständigt liv. Detta görs genom delaktighet, hopp och konkreta meningsfulla mål. 

Därför läggs det stor vikt på att sjukvården som står för behandlingen och 

kommunen och de privata vårdgivarna som ansvarar för boendestödet och 

sysselsättningen samarbetar (Allgulander 2014, 135). För att nå framgång i 

behandlandet av personer med schizofreni är familjen och föräldrarna en viktig 

faktor. Därför är även deras delaktighet i vården mycket viktig eftersom de också 

känner den sjuke individen bättre och även känner till sjukdomshistorien utanför 

sjukhuset (Milliken & Rodney 2003, Gavois, Paulsson & Fridlund 2006, Levander 

2007, 135, Tungpunkom et al. 2013). 

Anhörigas och föräldrars situation  

Schizofreni är en sjukdom som ofta innebär stor påfrestning för föräldrar, beroende 

på hur delaktiga de är i vården av individen. Det som ofta ingår i föräldrarnas 

omvårdnad är både praktiska vårdsysslor och affektiv vård. Det som kan ingå i de 

praktiska vårdsysslorna är till exempel att ge mediciner, hålla uppsikt över och 

handskas med personens mående, sömnen, bieffekter på mediciner, uppmuntra till 

lämplig kost såväl som att hjälpa till med hushållssysslor. I den affektiva vården ingår 

till exempel att ge kärlek, kamratskap, moralisk support, uppmuntran och råd (Quah 

2014). De nya oförklarliga symptomen som familjemedlemmen uppvisar och den 

sänkta motivationen, minskade energinivåer och att denne slutar göra vanliga 

aktiviteter upplevs ofta som skrämmande och förvirrande av de andra i familjen. 

Symptomen som schizofrenin uppvisar gör att både förhållandet mellan syskon och 

även äktenskapet testas hårt. Oftast så vet inte familjerna riktigt hur de ska reagera 

på dessa förändringar som familjemedlemmen med schizofreni genomgår och 

behöver därför råd och vägledning (Teschinsky 2000, Brady & McCain 2005). 

 

När det gäller kontakten med professionella vårdgivare betonar anhöriga öppenhet, 

bekräftelse och samarbete som viktiga aspekter för en positiv relation. Även 

kontinuiteten i samverkan med sjukvårdspersonal är en viktig aspekt för anhöriga 

(Ewertzon et al. 2011). Föräldrarna i en studie av Gavois, Paulsson & Fridlund (2006) 
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beskrev att oron över personen med sjukdomen, kombinerat med känslan av att inte 

bli lyssnade på och inte sedda av vårdpersonalen, gjorde att deras livssituation blev 

väldigt stressande. 

Motiv för studien 

Tidigare studier visar att det är viktigt att anhöriga och föräldrar är involverade i 

vården av vuxna med schizofreni för att nå framgång med behandlingen. Många 

studier riktar sig till anhörigvårdare där föräldrar är inbegripna men det finns inte 

lika många studier som endast inkluderar föräldrar. För föräldrar som följt sina barn 

sen de var små innebär det många utmaningar att leva med en son eller dotter som 

insjuknat i schizofreni. Genom att beskriva föräldrarnas erfarenheter kan 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal få bättre förståelse för vad det innebär att 

leva med ett vuxet barn med schizofreni och kan på så sätt ge föräldrarna det stöd de 

behöver. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av att vara förälder till ett vuxet barn 

med schizofreni. 

METOD 

Design 

Designen på denna litteraturstudie har baserats på empiriska studier med kvalitativ 

ansats. Kvalitativa forskningsmetoder beskrivs av Forsberg & Wengström (2013, 129) 

som ett gemensamt kännetecken på metoder som har som syfte att tolka eller 

beskriva ett fenomen och fenomenets egenskaper så exakt som det går. Att förklara 

och förstå fenomen, upplevelser eller erfarenheter kan också vara syftet med 

kvalitativa metoder. Syftet med en litteraturstudie kan enligt Forsberg & Wengström 

(2013, 25) vara att beskriva kunskapsläget inom ett visst område och kan fungera 

som underlag för att bedriva en empirisk studie. 

Sökmetoder 

Databaserna som användes för att söka artiklar till studien var Cinahl, PsycInfo och 

Pubmed eftersom de innehåller artiklar med omvårdnadsinriktad, psykiatrisk och 

medicinsk information. Endast artiklar från Cinahl och PsycInfo användes i studien. 
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Först utformades sökord som passade studiens syfte. Sökorden som användes var 

schizophrenia, qualitative, experiences, parents, fathers och caregivers i olika 

kombinationer. När sökningarna gjordes så användes även asterisker efter sökorden. 

Detta kallas för trunkering och gör det möjligt att få träffar på artiklar som innehåller 

ordets alla olika böjningsformer. I Cinahl och PsycInfo gäller asterisk som trunkering 

men i andra databaser kan det vara andra tecken som ska användas (Östlundh 2012, 

68). Avgränsningar som användes var peer-reviewed och english. Peer-reviewed är 

en avgränsning som gör att sökningar endast sker i vetenskapliga tidskrifter (Östlund 

2012, 76) och kan användas för att säkerställa kvaliteten på forskningen (Karlsson 

2014, 111). När det gäller åldern på artiklarna gjordes sökningen i början mellan år 

2005-2015. I ett flertal av dessa studier ingick anhörigvårdare och inte endast 

föräldrar. Sökningarna utökades då till att även innefatta studier mellan åren 2000-

2005 och åren 2005-2015 och ett större antal artiklar hittades där endast föräldrar 

ingick i studierna. För att få ett ännu större urval av artiklar utökades en sökning till 

att innefatta studier mellan åren 1995-2015. Vid sökningarna påträffades studier där 

endast mödrar var inkluderade. Eftersom syftet med studien var att belysa föräldrars 

erfarenheter och för att få både fäders och mödrars erfarenheter, valde författarna att 

göra två sökningar med sökordet fathers inkluderat. I tabell 1 redovisas sökmetoder 

och urval (se bilaga 1). 

Urval 

Sökningen av artiklarna påbörjades genom att sökord kombinerades enligt tabell 1 

(se bilaga 1). Författarna sökte efter artiklar var för sig. De läste enskilt igenom sina 

respektive sökningar och valde ut artiklar med titlar som svarade mot studiens syfte. 

Totalt valdes 53 artiklar ut. Sedan läste författarna tillsammans igenom abstrakten på 

de 53 artiklarna. Efter det att abstrakten gåtts igenom återstod det 26 artiklar. 

Författarna gick var för sig igenom artiklarna i sin helhet med fokus på artiklarnas 

resultat och jämförde sedan med varandra vilka de tyckte kunde gå vidare till 

granskningen, varav 12 artiklar valdes ut. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

Olsson och Sörensens (2011, 285) bedömningsmall för kvalitativa studier (se bilaga 

2). Bedömningen gav ett resultat som graderades i 3 nivåer. Grad 1 innebär hög 

kvalitet, grad 2 medel kvalitet och grad 3 låg kvalitet. Författarna utförde 

kvalitetsgranskningen tillsammans på de 12 artiklarna och 3 artiklar föll bort på 

grund av låg kvalitet, vilket gjorde att 9 artiklar återstod och dessa användes till 

litteraturstudiens resultat. 
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Inklusionskriterer för studien var att det skulle vara artiklar med kvalitativa studier 

eftersom de skulle handla om föräldrars erfarenheter av att vårda barn som har 

schizofreni. Författarna valde att inkludera artiklar där endast föräldrar ingick i 

studiernas urval och att deras barn skulle vara vuxna. Vuxna barn definieras i denna 

litteraturstudie som barn över 18 år. Artiklar som bedömdes av hög och medel 

kvalitet enligt bedömningsmallen (se bilaga 2) inkluderades. Exklusionskriterier för 

studien var artiklar som använder sig av kvantitativ metod och litteraturstudier. 

Anhöriga som inte var föräldrar, barn under 18 år och artiklar som graderades som 

låg kvalitet enligt bedömningsmallen (se bilaga 2) exkluderades också. Artikelöversikt 

och resultatet av kvalitetsgranskningen av artiklarna presenteras i bilaga 3. 

Analys 

Enligt Friberg (2012, 121) så ska en utgångspunkt vara att varje enstaka kvalitativa 

forskningsstudie har ett kunskapsvärde, men att detta kan göras större om en 

sammanställning av flera studiers resultat görs och detta strävade författarna efter att 

ha i åtanke. Författarna inspirerades av Graneheim och Lundmans (2003) 

metodbeskrivning för kvalitativ innehållsanalys. Författarna har försökt att tolka 

texten så lite som möjligt och istället fokuserat på det manifesta innehållet då 

Graneheim och Lundman (2003) menar att detta kan vara en bra strategi då man är 

nybörjare. Författarna började med att läsa igenom artiklarna var för sig flera gånger 

för att få en känsla av vad det handlade om. Sedan analyserades artiklarna genom att 

författarna läste artiklarna ett flertal gånger med fokus på resultatet, för att få en 

djupare förståelse av innehållet. Därefter delades artiklarna upp mellan författarna 

och nyckelfynd i form av citat och redovisningar av citat som svarade mot 

litteraturstudiens syfte togs ur studiernas resultat. Författarna gick sedan igenom 

varandras artiklar och granskade sedan gemensamt resultaten och kompletterade och 

justerade nyckelfynden till dess att konsensus uppnåddes. Därefter översatte 

författarna tillsammans nyckelfynden till kondenserade nyckelfynd. De kondenserade 

nyckelfynden kodades och koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader och 

grupperades. Efter att författarna grupperat koderna så gick författarna gemensamt 

igenom dem och skapade därefter underkategorier och huvudkategorier som bäst 

beskrev innehållet. 
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Etiska aspekter 

All forskning på människor ska följa internationella riktlinjer enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) där det framkommer att studier endast bör bedrivas 

om nyttan av resultatet väger tyngre än riskerna med studien. För att artiklar ska 

kunna bli publicerade i medicinska och vårdvetenskapliga tidskrifter krävs enligt 

Olsson & Sörensen (2011, 86-87) att de är godkända av en etikprövningsnämnd och 

att en ansökan görs till nämnden för att få detta etiska tillstånd. Målsättningen är att 

människovärdet respekteras. Enligt SFS (2008:192) behöver forskning inom ramen 

av högskolestudier inte genomgå någon etisk prövning. Författarna till denna 

litteraturstudie har därför varit noga med att endast välja studier som var  

peer-reviewed och publicerade i medicinska och vårdvetenskapliga tidskrifter. I fem 

av de nio artiklarna framkom det att etiska överväganden gjorts och samtliga artiklar 

hade fått ett etiskt godkännande. I de artiklar där inte det etiska tillståndet inte 

framgick, granskades tidskrifternas riktlinjer för att se om de hade som krav att 

artiklarna skulle vara etiskt granskade och godkända före publicering i tidskriften. 

RESULTAT 

Resultatet grundar sig på en analys av nio artiklar och resulterade i tre  

huvudkategorier och sju underkategorier enligt tabell 2. 

 
Tabell 2: Översikt av huvudkategorier och underkategorier 
 

Huvudkategorier Underkategorier 

Känslor av saknad över barnets 

personlighet och en osäkerhet 
inför framtiden 

Känslor av förlust över barnets psykiska 

hälsa och den egna hälsan 

Oro inför framtiden 

Behov av kunskap och stöd 

Bristande kunskap om psykotiska symptom 

Behov av att dela erfarenheter 

Brister i den psykiatriska vården 

Utmaningar, att lära sig hantera 

situationen och belöningar av 
att vara närvarande 

Uppoffringar för att kunna tillgodose 

barnets stödbehov 

Att lära sig nya copingstrategier och 

erhålla positiva följder 
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Känslor av saknad över barnets personlighet och en osäkerhet inför 

framtiden 

Känslor av förlust över barnets psykiska hälsa och den egna hälsan 

Efter att barnet insjuknat i schizofreni beskrev föräldrar en känsla av förlust när de 

tänkte på vem deras barn en gång var och hur barnets personlighet och sociala liv 

förändrades (Tuck et al. 1997, Chaffey & Fossey 2004, Wiens & Daniluk 2009, 

McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). I en studie framkom det att en känsla av 

förlust uttrycktes av föräldrar när de tänkte på hopp och drömmar om barnets 

framtid och de förmågor de hade trott att barnet skulle utvecklat som en produktiv 

medlem i samhället (Wiens & Daniluk 2009). Det infann sig även känslor av 

hopplöshet och maktlöshet (ibid) och en rädsla över vad som kunde hända barnet i 

det tidiga skedet av sjukdomen (McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). 

 

Föräldrar uttryckte även en känsla av förlust när de gällde hopp och drömmar om 

deras egen framtid (Wiens & Daniluk 2009, McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). 

En annan sak de nämnde var förlusten över sin egen fysiska hälsa som försämrats på 

grund av den stress och de bekymmer barnets sjukdom orsakade (Milliken & 

Northcott 2003, Wiens & Daniluk 2009, McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). 

Oro inför framtiden 

När föräldrar efter en tid förstod att sjukdomen inte var tillfällig utan långvarig 

uttryckte föräldrar en oro hos dem när det gällde sjukdomens oförutsägbarhet och för 

hur det skulle bli med deras barn i framtiden (Tuck et al. 1997, Wiens & Daniluk 

2009, McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). Föräldrar uttryckte även en oro för hur 

det skulle bli med deras barn när de själva hade gått bort eller inte hade möjlighet att 

ta hand om sina barn längre (Tuck et al. 1997, Nyström & Svensson 2004, Wiens & 

Daniluk 2009, McAuliffe, O'Connor & Meagher. 2014). De uttryckte också en rädsla 

över att själv insjukna i någon form av psykisk sjukdom vid äldre ålder och några 

berättade att de tappade kontrollen över barnets liv och sjukdom, som ledde till en 

enorm stress i familjen, vilket gjorde att de kände sig väldigt sårbara (Wiens & 

Daniluk 2009).  
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Behov av kunskap och stöd 

Bristande kunskap om psykotiska symptom 

Föräldrar berättade att det de visste om schizofreni hade de hört från media och 

sociala myter där våldsamhet var framträdande men även mord och självmord var 

symptom som nämndes (Knudson & Coyle 2002, Milliken & Northcott 2003). I 

studier framkom det att föräldrar inte urskilde barnets förändrade beteende som 

något onormalt utan såg det som normala tonårsproblem (Tuck et al. 1997, Milliken 

& Northcott 2003, Wiens & Daniluk 2009). När problemen förvärrades och barnet 

blev inåtvänd, började hallucinera och uppförde sig konstigt och skrämmande, 

uttryckte föräldrar att innan de visste att det rörde sig om psykiska symptom var det 

en tid av gråtattacker, nervösa sammanbrott och perioder av utmattning likväl som 

konstiga apatiska känslor. På grund av deras oerfarenhet av och okunskap om 

psykotiska situationer uttryckte de en känsla av maktlöshet och att de förlorade 

kontrollen vilket påverkade deras förmåga att ta hand om barnet på bästa sätt 

(Nyström & Svensson 2004). Föräldrar uttryckte även en osäkerhet över att de inte 

visste vad de skulle ta sig till och vart de skulle vända sig när de förstod att barnet var 

sjukt vilket tog energi av dem och orsakade förvirring (Tuck et al. 1997, Chaffey & 

Fossey 2004). Fastän de visste att det inte var deras fel att barnet insjuknade i 

schizofreni så började en del ändå tvivla på sig själva (Tuck et al. 1997). Föräldrar 

uttryckte ett behov att i det tidiga skedet av sjukdomen vilja veta och inhämta 

kunskap om vad schizofreni innebar (Tuck et al. 1997, Chaffey & Fossey 2004, Wiens 

& Daniluk 2009). 

Behov av att dela erfarenheter 

Att i anhöriggrupper få berätta om sina känslor för andra anhöriga och föräldrar som 

var i liknande situation och utbyta praktiska råd uttryckte många föräldrar som en 

stor hjälp och att de genom detta fick support och stöd som oftast inte gick att få på 

annat håll (Pejlert 2001, Knudson & Coyle 2002, Milliken & Northcott 2003, 

Nyström & Svensson 2004). Föräldrar uttryckte uppskattning över att de vid tiden 

för insjuknandet fick vara med i anhöriggrupper och få kunskap om schizofreni och 

vad det kan innebära. (Knudson & Coyle 2002). Praktiskt och känslomässigt stöd av 

familj, vänner, grannar och omvårdnadspersonal uttrycktes också som en hjälp för 

att kunna klara av sin situation (McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). 
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Brister i den psykiatriska vården 

Något som var återkommande i ett flertal studier var föräldrars dåliga erfarenheter av 

kontakten med den psykiatriska vården i det tidiga skedet av sjukdomen. (Tuck et al. 

1997, Pejlert 2001, Knudson & Coyle 2002, Milliken & Northcott 2003, Nyström & 

Svensson 2004, Wiens & Daniluk 2009, McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). 

Många upplevde en frustration över brist på resurser och svårigheten att få tillgång 

till resurser för att hjälpa dem ta hand om sitt sjuka barn och även frustration över att 

de fick höra motsägande åsikter från yrkesverksamma inom den psykiatriska vården 

och de så kallade experternas oförmåga att diagnostisera problemet korrekt (Tuck et 

al. 1997, Wiens & Daniluk 2009). Föräldrar berättade att när de kontaktade den 

psykiatriska vården blev de inte tagna på allvar och hade känslan av att de inte 

brydde sig, vilket gjorde att det tog lång tid innan de fick den hjälp de behövde 

(Nyström & Svensson 2004, Wiens & Daniluk 2009). 

 

I studier framkom det att den första kontakten med den psykiatriska vården gjorde 

att föräldrarnas självbild skadades i många år därefter. Dels på grund av de kritiska 

attityder vårdpersonal hade gentemot föräldrarna men även genom den atmosfär 

som genomsyrade avdelningen som bland annat fick dem att känna sig ovälkomna 

och illa till mods när de besökte sina barn på avdelningen (Pejlert 2001, Nyström & 

Svensson 2004). Ett flertal föräldrar beskrev en känsla av att vara åsidosatta och att 

de inte blev lyssnade på av psykiatrisk vårdpersonal och många bekymrade sig över 

den psykiatriska vårdens misslyckande att inte innefatta föräldrarna i 

behandlingsprocessen (Pejlert 2001, Knudson & Coyle 2002, Milliken & Northcott 

2003). 

Utmaningar, att lära sig hantera situationen och belöningar av att 

vara närvarande 

Uppoffringar för att tillgodose barnets stödbehov 

För att kunna klara av att ta hand om sitt barn visar studier att föräldrar blev tvungna 

att göra stora uppoffringar i sina liv. Det var något som ständigt fanns i vardagen och 

som tog upp det mesta av föräldrarnas fritid och var speciellt påfrestande (Chaffey & 

Fossey 2004, McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). En annan sak som föräldrar 

också uttryckte var att den huvudsakliga omvårdnaden främst bestod av att övervaka 

för att se när barnet blev dåligt och att söka efter hjälp (Tuck et al. 1997, Chaffey & 
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Fossey 2004). Föräldrar uttryckte att de ville att deras barn skulle ha en så god 

livskvalitet som möjligt och gjorde allt de förmådde för att ge barnet den rätta hjälpen 

(Wiens & Daniluk 2009, McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). Något som 

uttrycktes bli lidande på grund av sjukdomen och den omvårdnad som krävdes var 

kvalitets tid med partners, familjemedlemmar och andra vänner (Chaffey & Fossey 

2004, McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). Föräldrar tänkte på vad de gått miste 

om i sitt eget liv och de livsstilsförändringar de varit tvungna att göra för att 

tillgodose sitt barns behov (Wiens & Daniluk 2009, McAuliffe, O'Connor & Meagher 

2014).  

 

Även om målet var att barnet skulle kunna bli mer självständigt och klara sig själv, 

insåg föräldrar att det var ett ouppnåeligt mål, även när deras barns mående 

förbättrades. Att bli frigjorda från barnet upplevdes som orealistiskt (Milliken & 

Northcott 2003). Det ständiga stödet som föräldrarna bistod med, både praktiskt och 

känslomässigt, upplevdes som en kronisk börda och var något som gjorde att deras 

egna behov alltid kom i andra hand. Denna fortsatta psykiska påfrestning gjorde att 

intresseförlust och depression gjorde intåg i livet (Jungbauer et al. 2004, Nyström & 

Svensson 2004, McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). Det fanns även föräldrar som 

uttryckte misstankar mot sina barn. De hade svårt att avgöra om det sjuka barnet inte 

kunde tjäna sina egna pengar eller helt enkelt bara använde sin sjukdom som en 

ursäkt. De kände sig utnyttjade och hade en känsla av att deras barn levde på dem 

(Jungbauer et al. 2004). 

Att lära sig nya copingstrategier och erhålla positiva följder 

I alla studier framkom det att svårigheterna med sjukdomen var något som alla 

föräldrar var fick uppleva (Tuck et al. 1997, Pejlert 2001, Knudson & Coyle 2002, 

Milliken & Northcott 2003, Chaffey & Fossey 2004, Jungbauer et al. 2004, Nyström 

& Svensson 2004, Wiens & Daniluk 2009, McAuliffe, O'Connor & Meagher 2014). Att 

kunna acceptera sjukdomen och symptomen och fokusera på de positiva sidorna av 

livet upplevde föräldrar var något som var hjälpsamt då de brottades med dessa 

svårigheter (Pejlert 2001, Knudson & Coyle 2002). En strategi som beskrevs av 

föräldrar var att när deras barn mådde dåligt eller hade negativa symptom lämnade 

de barnen ifred (Knudson & Coyle 2002, Chaffey & Fossey 2004). Vissa föräldrar 

kunde även avsäga sig ansvaret över barnet för att de tyckte det var outhärdligt att 

hela tiden vara tvungna att sätta sina egna behov efter sina sjuka barn (Jungbauer et 
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al. 2004). Vanföreställningar hanterades genom att undvika långa diskussioner om 

dessa (Knudson & Coyle 2002). 

 

Föräldrar uttryckte även att de var viktigt för dem med egentid för att hämta kraft 

och även hinna med sysslor i vardagen (Pejlert 2001, Chaffey & Fossey 2004). Ett sätt 

som hjälpte fäder att hantera situationen var att de började leta efter praktiska och 

konkreta saker att göra. Att engagera sig utanför familjen sågs av fäder som en bra 

strategi för att återfå kontroll över sin egen livssituation (Nyström & Svensson 2004). 

 

Vårdandet av barnet var inte bara något som föräldrarna upplevde som belastande. 

Det fanns positiva sidor också. Inte bara att föräldrar upplevde att erfarenheterna 

hjälpte dem att hantera svåra situationer utan också att nya perspektiv i livet uppstod 

och att de lärde sig acceptera människors olikheter och blev mer hjälpsamma mot 

andra (Chaffey & Fossey 2004, Nyström & Svensson 2004, Wiens & Daniluk 2009). 

Föräldrar uttryckte att sjukdomen och vårdandet av barnet hjälpte dem att växa som 

människor, att inte ta något för givet och reda ut sina egna problem och att detta 

stärkte familjerelationerna. De berättade att under loppet av deras barns sjukdom 

blivit hjälpta att förstå innebörden av de erfarenheter de fått i sin föräldraroll. Den 

vidgade självförståelsen fick dem att göra stora livsstils- och personliga förändringar. 

En förälder som fick se hur hans dotter brottades med sjukdomen blev hjälpt att ta 

tag i problem från sitt eget förflutna och berättade att det gjorde det möjligt för 

honom att acceptera saker som hänt tidigare i hans liv (Wiens & Daniluk 2009). 

 

Att se att ansträngningarna gett resultat och att de fick se framsteg i barnets 

återhämtning upplevdes av föräldrar som en stor belöning (Chaffey & Fossey 2004). 

Några föräldrar betonade det nära förhållandet med sina barn som de hade och att bo 

med barnet som någonting positivt. De tyckte inte att det begränsade förverkligandet 

av deras egna behov, antingen på grund av att de bedömde vårdbehovet som lågt eller 

att de hade låga förväntningar på ett liv bortom föräldraskapet. Andra föräldrar 

uttryckte de positiva sidor de upplevde av att ha sitt barn boende hemma när en 

förälder hade dött och barnet tog sig an delar av sin tidigare roll i familjen 

(Jungbauer et al. 2004). 
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DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars erfarenheter av att ha ett vuxet 

barn med schizofreni. Av resultatet framkom tre huvudkategorier: Känslor av saknad 

av barnets personlighet och en osäkerhet inför framtiden. Behov av kunskap och 

stöd. Utmaningar, att lära sig hantera situationen och belöningar av att vara 

närvarande. 

Resultatdiskussion 

Föräldrar i litteraturstudien uttryckte en känsla av förlust när de insåg att deras barn 

insjuknat i schizofreni. Förlust av nära personers psykiska hälsa kan enligt Eide & 

Eide (2009, 203) leda till en traumatisk kris. Föräldrar uttryckte även starka känslor 

av oro och maktlöshet när de till slut förstod att deras barn insjuknat i en långvarig 

psykisk sjukdom. När föräldrar inte längre kan blunda för barnens psykossymptom 

kan det enligt Cullberg (2004, 285) ofta till ett chockartat tillstånd. De fyra faser man 

kan gå igenom vid en chock eller traumatisk kris är chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetnings- eller reparationsfasen och nyorienteringsfasen. Under chockfasen är 

den första reaktionen att man förnekar och tränger undan det som hänt. Den varar 

normalt sätt inte så länge. Ofta kan den drabbade vara ytligt välordnad men under 

ytan är allt kaos. Efteråt kan personen ha svårt att komma ihåg vad som sagts. Vissa 

kan uppträda starkt avvikande till exempel skrika, säga om en mening gång på gång 

eller förvirrat börjar tala om likgiltigheter. Chockfasen följs av att de känslomässiga 

reaktionerna framträder och även här spelar försvar en viss roll. Den drabbade börjar 

förstå vad som hänt, frågar sig varför och söker en förklaringar av vad som har hänt. 

Därefter bearbetas det som hänt, försvar gör sig fortfarande gällande till viss del men 

utrymme ges för allt det svåra som hänt tills krisen bearbetats relativt väl och ny 

jämvikt har återuppnåtts (Eide & Eide 2009, 199, Cullberg 2006, 143-155). Dessa fyra 

faser är inte klart åtskilda från varandra, ibland kan någon av dem saknas helt eller 

förlöpa invävd i en annan fas. De tillfällen som sjukvårdspersonal ofta får kontakt 

med krisdrabbade är under akutfasen där chock och reaktionsfasen ingår. Under 

akutfasen är det viktigt med ett gott allmänt omhändertagande, vilket bland annat 

innebär att inte lämna den drabbade personen ensam. Kroppskontakt i form av att 

hålla handen eller att hålla om har en trygghetsgivande innebörd (Cullberg 2006, 

156,165). Med detta som grund kan det vara av stor betydelse att sjuksköterskan är 
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medveten om att föräldrar till barn som insjuknat i schizofreni kan genomgå en 

traumatisk kris och att det är viktigt att bemöta föräldrarna med det i åtanke och vara 

lyhörd för att kunna ge lämpliga råd och stödja dem utifrån deras behov. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att det fanns brister inom den psykiatriska vården, 

vilket även andra studier visar (Li, Cai & Cram 2011, Hadlaczky, Stefenson & 

Wasserman 2012, Svavarsdóttir, Júlíusdóttir & Lindqvist 2013). Föräldrarna i 

litteraturstudien beskriver att experterna var oeniga och att de fick höra motsägande 

åsikter från den psykiatriska vården. En anledning till det kan vara att arbetet inte 

utfördes evidensbaserat. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening 2012) har sjuksköterskan huvudansvaret när det gäller att 

tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad och de har också ansvaret att vara 

aktiva i att utveckla en kärna av forskningsbaserad kunskap för att det ska utgöra ett 

stöd för en evidensbaserad verksamhet. Socialstyrelsen har tillsammans med 

representanter för den kliniska verksamheten utarbetat nationella riktlinjer som 

grundar sig på evidensbaserade och utvärderade behandlingar inom vård och omsorg 

för personer med schizofreni. Riktlinjerna är ett stöd för styrning och ledning på alla 

nivåer inom hälso- och sjukvården men ger även rekommendationer på gruppnivå. 

När det gäller föräldrar och anhöriga så innefattas bland annat familjeinterventioner 

och psykopedagogisk utbildning till anhöriga. (Socialstyrelsen 2011, 49-50). Detta 

betyder att legitimerade sjuksköterskor har en skyldighet att känna till och använda 

sig av den senaste forskningen inom sitt område. Hur ser det ut i verkligheten? Boel 

Sandström som är psykiatrisjuksköterska har i sin avhandling studerat varför 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer om schizofreni inte alltid följs. Hennes studier 

visar att politiker och chefer kände en misstro mot Socialstyrelsen och hon menade 

dessutom att tjänstemännen på myndigheten befann sig för långt ifrån verkligheten 

för att vara helt trovärdiga. Även personalen misstrodde evidensbaserade modeller 

överlag. De tyckte att de själva kände sina patienter och litade mer på sitt eget 

omdöme än forskningsresultat (ibid). När den psykiatriska vården inte tar de 

nationella riktlinjerna på stort allvar anser författarna att det finns en risk för att det 

inte satsas tillräckligt mycket på att implementera dessa rekommendationer. Det kan 

göra att verksamheten inte utvecklas och att bästa möjliga vård därför inte erbjuds till 

psykiskt sjuka personer, både inom den öppna och slutna psykiatriska vården, vilket 

även inbegriper föräldrarnas involvering i vården.  
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Är då psykiatrivården i Sverige i behov av att utvecklas? Litteraturstudien visar att 

föräldrar upplevde sig åsidosatta och att de inte fick vara delaktiga i vården. Enligt en 

studie av Hadlaczky, Stefenson & Wasserman (2012) angående psykiatrins tillstånd i 

Sverige råder det en brist på psykiatriker och psykiatrisjuksköterskor inom den 

psykiatriska vården vilket bland annat leder till väldigt långa väntetider för att få 

träffa en psykiatriker. Ungefär hälften av patienterna i studien fick vänta 1-30 dagar 

för att få träffa en psykiatriker. Detta är ett allvarligt problem eftersom det är viktigt 

att i det kritiska skedet kunna identifiera, förebygga och behandla de psykiska 

symptomen (ibid). Om det är brist på utbildad personal menar författarna att det 

finns en risk att föräldrar inte prioriteras när det gäller att involveras i vården av sina 

barn vilket kan ställa större krav på sjuksköterskan när det gäller att göra familjen 

delaktig i vården. Hadlaczky, Stefenson & Wasserman (2012) kom även fram till att 

den svenska psykiatrivården bör använda sig mer av evidensbaserade 

behandlingsmetoder, interventioner och förebyggande insatser och för att kunna göra 

det satsa på att ge personal adekvat utbildning för detta. När det gäller den 

psykiatriska vården av personer med schizofreni i Sverige finns det som tidigare 

nämnts nationella riktlinjer (Socialstyrelsen 2011, Socialstyrelsen 2014). Det 

förefaller vara viktigt att sjuksköterskor strävar efter att vara föredömen när det 

gäller att jobba evidensbaserat och enligt de senaste vetenskapliga rönen och genom 

det bidra till att föräldrar och anhöriga görs mer delaktiga i vården. På så sätt kan 

sjuksköterskor vara del av en positiv utveckling i den psykiatriska vården. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att föräldrarnas liv påverkades mycket 

av barnets sjukdom och att de fick utstå stora påfrestningar och konsekvenser i livet 

med sitt sjuka barn. De senaste två till tre decennierna har familj och närstående i allt 

högre grad involverats i vården, men framförallt som en resurs för den sjuke och 

personalen (Benzein, Hagberg & Saveman 2014, 70). En nationell studie visar att 

svenska sjuksköterskor i allmänhet har en stödjande inställning när det gäller vikten 

av att göra familjen delaktig i omvårdnaden (Benzein et al. 2008a). I vilken 

utsträckning det fungerar så i verkligheten är till stora delar outforskat (Benzein, 

Hagberg & Saveman 2014, 70). Relationen mellan familjen och sjuksköterskan i 

omvårdnaden benämns som familjefokuserad omvårdnad och innebär att familjen 

ses som en helhet. Om en familjemedlem blir sjuk påverkas hela familjen på ett 

övergripande sätt (Benzein, Hagberg & Saveman 2009, 75). Familjefokuserad 
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omvårdnad består av två inriktningar. När fokus ligger på familjen som helhet och 

sjuksköterskan i en dialog med familjen bestämmer graden av familjemedlemmars 

involvering av omvårdnaden kallas detta för familjecentrerad omvårdnad. När 

antingen den sjuke eller den närstående sätts i fokus och övriga utgör kontext kallas 

det för familjerelaterad omvårdnad. Dessa två delar bör ses som komplement till 

varandra och utmaningen för sjuksköterskor är att avgöra vilken omvårdnad som är 

mest lämplig i varje situation (Benzein, Hagberg & Saveman 2009, 68-70, Svensk 

Sjuksköterskeförening 2015). Det förefaller vara av stor vikt att sjuksköterskor 

arbetar familjefokuserat och ser familjen som en helhet vid vårdandet av en person 

med schizofreni och att de även ser till familjens behov av stöd och återhämtning. 

Detta för att föräldrar och närstående ska orka fortsätta vara en tillgång för den sjuke 

i omvårdnaden av denne och inte själva drabbas av problem och sjukdom (Benzein, 

Hagberg & Saveman 2009, 75-77). Författarna tror att det finns en risk att föräldrars 

insatser i omvårdnaden av det vuxna barnet inte endast ses som en resurs utan tas för 

givet av vården vilket kan leda till att det inte läggs så mycket fokus på den sjuke och 

dennes anhöriga från vårdens sida. Detta kan göra att den psykiatriska vården inte 

uppmärksammar hur stora problem och vilka behov den sjuke har och även vilken 

omvårdnadstyngd det kan vara för föräldrar och vilket stöd de är i behov av. 

 

Denna litteraturstudie visar att föräldrar ofta är en stor och viktig del i det sjuka 

barnets liv. För en person som är drabbad av schizofreni är kontakten med vården en 

nödvändighet. I de fall när föräldrar lever med ett vuxet barn som har schizofreni är 

ett bra samarbete mellan vårdpersonal, den sjuke och föräldrarna en förutsättning för 

en lyckad omvårdnad (Teschinsky 2000, Levander 2007, 136, Dahlberg & Segesten 

2010, 103-104). Enligt Benzein, Hagberg & Saveman (2008b) är det första mötet 

mellan sjuksköterskan, föräldrarna och den sjuke av mycket stor betydelse och bör 

läggas stor vikt vid för att skapa ett bra första intryck och en bra grund för ett fortsatt 

gott samarbete. Detta kräver enligt Värdegrund för omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010, 7) att man bemöter alla människor som jämlika och 

tänker på att alla är unika och har olika behov. Det framkommer även där att 

vårdaren måste tänka på att patienten är i en beroendeställning och att vårdaren 

därför har inflytande över patientens förståelse av sig själv och sin situation vilket gör 

att patientens hälsa är beroende av vårdarens praktiska och teoretiska kunnande och 

av att vårdarens hållning möjliggör patientens utveckling. Det förefaller vara viktigt 
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att sjuksköterskor tar ett stort ansvar när det gäller denna del av omvårdnaden och 

att de hela tiden strävar efter att utvecklas i konsten att bemöta och att kommunicera 

med sjuka och deras familjer. Detta är enligt författarna ett livslångt lärande eftersom 

sjuksköterskor ständigt möter nya patienter och anhöriga i nya situationer och bör 

därför se det som en utmaning att hela tiden utvecklas i detta. 

Metoddiskussion 

Författarna valde att använda sig av studier som genomförts med kvalitativa metoder 

då syftet med arbetet var att försöka få en bättre förståelse av föräldrars upplevelser 

att ha ett barn med schizofreni. Fördelen med kvalitativa studier är att de är mer 

djupgående när det kommer till att skapa förståelse över en persons livssituation och 

fördjupa förståelsen över ett specifikt fenomen som har med personers 

förväntningar, erfarenheter och upplevelser att göra (Segesten 2012, 99). Eftersom 

det var första gången författarna försökte göra ett vetenskapligt arbete bör några 

saker tas i beaktande. Eftersom att ingen av författarna har engelska som modersmål 

kan ovanan med att läsa vetenskaplig litteratur på engelska öka risken för 

misstolkningar. Detta genom att risken funnits att betydelser gått förlorade då 

översättningar gjort. Författarna har försökt att minimera denna risk genom att 

försökt vara så textnära som möjligt och fokuserat på det manifesta innehållet 

(Graneheim och Lundman 2003). 

 

Enligt Östlundh (2006, 74) är vetenskapligt material färskvara. Eftersom inte 

tillräckligt med artiklar hittades utökades sökningen från 10 år till 20 år bakåt i tiden. 

Tidsspannet på artiklarna blev därför brett. Den äldsta artikeln var från år 1997 och 

den nyaste från år 2014. Eftersom artiklarna var utspridda över en lång tidsperiod 

tycker författarna att det är viktigt att kontrollera likheter och skillnader mellan dem. 

Efter det att artiklarna gåtts igenom visade det sig att upplevelserna inte förändrats 

över tid och att artiklarna var jämförbara med varandra och att vissa teman var 

återkommande. Detta kan ses som en styrka med studien.  

 

Totalt ingick nio artiklar i studiens resultat. Detta tror författarna kan vara en svaghet 

då mer artiklar kan innebära att man får ett mer trovärdigt och rikt resultat i arbetet. 

Det behöver dock inte vara en svaghet om artiklarna som är inkluderade är av hög 

kvalité. Även om sju av artiklarna som ingick i denna studie enligt författarna var av 

hög kvalitet, känner författarna att de skulle vilja haft mer data att utgå ifrån. 
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En styrka som denna litteraturstudie har är att flera olika databaser med olika 

grundläggande inriktningar användes för att söka artiklar och att författarna fick ett 

större urval att välja ifrån. Av de tre databaserna PubMed, PsycInfo och Cinahl var 

det från PubMed som ingen artikel togs ifrån. Detta berodde till stor del på att 

artiklar som dök upp i PubMed redan hittats i de andra databaserna. Författarna 

gjorde även färre sökningar i den databasen då upplevde att Cinahl och PsycInfos 

databaser var lättare att använda. Detta kan ses som en svaghet då man kan ha gått 

miste om artiklar som svarat mot studiens syfte. Henricson (2012, 473) nämner att 

validiteten och trovärdigheten på studien stärks om det söks i flera databaser som har 

omvårdnadsfokus då man som författare har större chans att hitta relevanta artiklar. 

 

När det gäller kvalitetsgranskningen användes en mall från Olsson och Sörensen som 

författarna kände att de förstod sig på (se bilaga 2). Författarna valde att inte 

använda SBU:s mall eftersom det fanns delar i den som de inte hade kunskap att 

bedöma. Granskningen hade både sina styrkor och svagheter. En styrka var att vid 

kvalitetsgranskningen gick författarna igenom artiklarna gemensamt, granskade dem 

och jämförde olikheter och likheter. Enligt Henricson (2012, 490) så stärks 

trovärdigheten om författarna arbetar tillsammans under kvalitetsgranskningen. En 

svaghet var att författarna inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna 

kvalitetsgranska artiklar på samma sätt som forskare kan. Även om en artikel 

bedömdes vara av god kvalitet enligt författarna kanske den skulle fått en annan 

bedömning av erfaren forskare. Kvalitetsgranskningen togs ändå på stort allvar och 

författarna gjorde sitt bästa för att utföra uppgiften på bästa sätt. 

  

Under hela analysen så arbetade författarna både enskilt och gemensamt. De läste 

artiklarna själva för att sedan gemensamt gå igenom artiklarna och diskutera och 

jämföra de olika resultaten för att dela sina olika uppfattningar. Detta tycker 

författarna är en styrka med studien. Det som författarna tyckte var svårt och som tog 

tid var att hitta täckande och bra beteckningar på underkategorierna och 

huvudkategorierna. Att analysen var tidsödande behöver inte vara en svaghet i sig 

men det ledde till att mindre tid kunde åsidosättas för andra delar i arbetet. Detta på 

grund av den begränsade tidsperioden som författarna hade på sig att färdigställa 

arbetet. 
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Artiklarna som ingick i studien hade stor geografisk utbredning men var begränsat 

till västerländska länder. Länderna som studierna var utförda i var: Sverige, 

Tyskland, USA, Kanada, Irland, Australien och England. Att det endast är studier 

från västerländska länder kan ses som en svaghet eftersom resultatets överförbarhet 

kan bli begränsad men det kan också vara en styrka när det gäller överförbarheten till 

just västerländska länder. 

 

En del av artiklarna som inkluderades i studien hade syften som var mer specifika än 

syftet med författarnas studie medan resten av artiklarna redovisade en mer generell 

bild. En styrka med detta tycker författarna kan vara att kombinationen av att både få 

med helhetsbilder och specifika aspekter av ett fenomen kan ge ett mer trovärdigt och 

rikt material. En svaghet med det kan vara att vissa studiers resultat begränsas till 

specifika delar av föräldrars upplevelser. 

Forskningsetisk diskussion 

Samtliga studier som inkluderades i denna litteraturstudie hade etiskt tillstånd, men 

det var bara i fyra av artiklarna som detta framgick. För de resterande fem artiklarna 

granskade författarna riktlinjerna i de tidskrifter som de var publicerade i och där 

stod det att en etikprövningsnämnd skulle gett etiskt tillstånd för att dem skulle få bli 

publicerade. I fem av artiklarna så fanns det ett etiskt resonemang, varav tre var 

utförligt beskrivna och de andra två beskrivna lite mer kortfattat. De andra fyra 

artiklarna innehöll inget etiskt resonemang och även fast det hade varit önskvärt med 

mer artiklar som haft ett etiskt resonemang, togs dem ändå med på grund av 

svårigheten att hitta artiklar i allmänhet. Grundläggande etiska frågor rör enligt 

Olsson och Sörensen (2011, 84,85) frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. De nämner vidare att det ställs olika krav inom forskningsetiken. Dessa 

är krav som är gällande för information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av 

personuppgifter. I de studier som hade ett etiskt resonemang så gavs deltagarna 

relevant information, anonymitet och konfidentialitet vilket uppfyller dessa krav som 

forskningsetiken ställer. 

 

Författarna har strävat efter att inte utelämna delar av resultatet för att stödja egna 

teorier (Kjellström 2012, 87) och att även i bedömningen av resultaten försökt vara så 

neutrala som möjligt, detta för att följa god forsknings sed. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2014) finns det vissa grupper och individer som är mer 
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sårbara och har en ökad sannolikhet att bli utsatta för ytterligare skada eller 

behandlas felaktigt. Att alla artiklar blivit etiskt godkända är något som gör att den 

risken minimeras. Författarna anser att detta är applicerbart på föräldrarna i studien.  

Konklusion 

Denna litteraturstudie har visat att det innebär stora uppoffringar och påfrestningar i 

livet att som förälder leva med ett vuxet barn som har schizofreni. Föräldrar upplevde 

stödet från anhöriga i liknande situation som en stor hjälp för att kunna hantera 

situationen men de uttryckte också att de inte fick de stöd från den psykiatriska 

vården som de önskade och att de kände sig åsidosatta. För sjuksköterskan är det 

viktigt att vara medveten om det för att kunna ge föräldrar det stöd de behöver och 

inte glömma bort att se familjen som en helhet och tänka på att när en 

familjemedlem insjuknar så drabbas också övriga familjen på olika sätt. 

 

Författarna tycker att det finns behov av ytterligare forskning när det gäller i vilken 

utsträckning sjuksköterskor arbetar med familjefokuserad omvårdnad i både den 

öppna och slutna psykiatriska vården när det gäller vuxna barn med allvarlig psykisk 

sjukdom.  



     Bilaga 3 

  21 

REFERENSLISTA 
De artiklar som är märkt med * ingår i resultatet av litteraturstudien 
 
 

Allgulander, C. 2014. Klinisk psykiatri. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Benzein, E., Johansson, P., Arestedt, K. F. & Saveman, B. 2008a. Nurses attitudes 

about the importance of families in nursing care: a survey of Swedish nurses. 
Journal of Family Nursing 14(2): 162-180. 

 
Benzein, E. G., Hagberg, M. & Saveman, B-I. 2008b. Being appropriately unusual: a 

challenge for nurses in health-promoting conversations with families. Nursing 
Inquiry 15(2): 106-115. 

 
Benzein, E. Hagberg,M. & Saveman, B-I. 2009. Familj och sociala relationer. I 

Friberg, F. & Öhlén, J. (red.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och 
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Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2** 

Urval 

3*** 

Urval 

4*** 

Cinahl Schizophrenia AND 

caregiver* AND 
qualitative. 

Peer reviewed,  

2005-2015 
English  

33 5 2 1 1 

Cinahl Schizophrenia AND 
caregiver* AND 
qualitative. 

Peer reviewed, 
2000-2005 
English  

23 10 4 2 2 

Psychinfo Schizophrenia AND 
father* AND 
qualitative *AND 

experience. 

Peer reviewed, 
2005-2015, 
English  

2 1 1 1 1 

Psychinfo Schizophrenia AND 
nurs* AND 

qualitative* AND 
experience*. 

Peer reviewed, 
2000-2015, 

English  

12 2 2 2 0 

PubMed Schizophrenia AND 
qualitative AND family 
AND experiences 

2005-2015 
English 

30 4 3 1 0 

Cinahl Schizophrenia AND 
famil* AND parent* 
AND qualitative. 

Peer reviewed, 
2000-2015, 
English  

25 12 5 1 1 

Cinahl Schizophrenia AND 

father* AND 
qualitative AND 
experience* 

Peer reviewed, 

2000-2015, 
English  

3 3 1 1 1 

Cinahl Schizophrenia AND 
famil* AND parent* 

AND experience* 

Peer reviewed, 
2000-2015, 

Enligsh 

32 9 3 1 1 

Psychinfo Schizophrenia AND 
famil* AND parent* 
AND experience* 

Peer reviewed, 
1995-2015, 
English 

12 7 5 2 2 

Totalt   172 51 26 12 9 

 
*       Urval efter genomgång av titel 
**     Urval efter genomgång av abstrakt 
***   Urval efter läsning av hela artiklar 
**** Urval efter kvalitetsgranskning 
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Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 

resultat = 3p) 
Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 
Metod 

    

Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas/Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 
Resultat 

    

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teorier etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

 
Slutsatser 

    

Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

 
Slutsats saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) P P P p 

 

 

P 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

 
 

Titel 

Författare 
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Författare, 
År & Land 

Titel Syfte Datainsamlings- metod 
& urval 

Genomförande & Analys Resultat Kvalitet 

Tuck, I., du 
Mont, P., 
Evans, G. & 
Shupe, J. 
(1997), USA 

The 
Experience of 
Caring for an 
Adult Child 
with 
Schizophrena
   

  

Att utforska 
upplevelsen av att 
vårda ett vuxet barn 
med schizofreni.  
  

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod. 9 
föräldrar deltog. 
Inklusionskriterierna var 
ett vuxet barn som fått 
diagnosen schizofreni de 
senaste 10 åren och att 

deltagarna identifierade 
sig själva som de 
huvudsakliga 
vårdgivarna.  
  

Bandinspelade intervjuer utfördes 
och skrevs av ordagrant. 
Läsningen av avskrifterna gjordes 
samtidigt som man lyssnade på 
inspelningarna. Detta för att 
verifiera avskrifternas 
pålitlighet/noggrannhet. Efter att 6 

av deltagarnas avskrifter 
analyserats, observerades det att 
inga nya teman framkom. För att 
verifiera detta genomfördes och 
analyserades ytterligare 3 
intervjuer vilket bekräftade 
observationen.  

Följande 7 teman uppstod från 
analysen: 
1. Kampen att omforma händelser  
    som normala 
2. Sökandet efter hjälp 
3. Förändringen av det älskade 
    barnet 

4. Att leva med skiftande nivåer av 
    hopp 
5. Ändlöst vårdande 
6. Finna mening 
7. Bevara jaget 

Hög  
81,2% 

Pejlert, A 
(2001), 
Sweden  

Being a 
parent of an 
adult son or 
daughter 

with severe 

mental 
illness  
receiving 
professional 
care: 
parents’ 

narratives  
  

Att belysa 
betydelsen med 
föräldraomvårdnad 
med avseende på 

att ha en vuxen son 

eller dotter med 
allvarlig psykisk 
sjukdom som bor i 
en vårdmiljö.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk 
hermeneutiskt perspektiv. 
8 föräldrar, 3 par och 2 

ensamstående till 6 vuxna 

barn med schizofreni 
deltog i studien. 
Föräldrarna fick berätta 
om deras förhållande med 
barnen i dåtid, nutid och 
deras tankar och känslor 

gällande framtiden. 
  

Intervjuerna spelades in och 
översattes ordagrant. En förälder 
intervjuades via telefon på grund 
av långt avstånd. Intervjuerna 

varade mellan 60-150 min. Texten 

lästes med ett så öppet sinne som 
möjligt i syfte att få en första 
känsla och förståelse för texten 
som helhet. En tre-stegs analys 
användes och materialet delades in 
i meningsenheter, teman och 

underteman. Undertemana 
jämfördes med hela intervjuerna, 
reflekterades på och indelades i 5 
teman.  

De 5 teman som uppstod från 
analysen var: 
1. Att leva med sorg, ångest och 
    konstant oro 

2. Att leva med skuld och skam 

3. Förhållandet med 
    sjuksköterskor/vården: tröst och 
    utmaningar 
4. Att komma tillrätta med 
    svårigheterna 
5. Hoppet om ett bättre liv för 

    sonen/dottern 
 
Föräldrarnas omvårdnad framgick 
som en livslång insats. 
Berättelserna visade på en 

pågående sorg, smärta och förlust 
tolkad som kronisk sorg.  

Hög  
89,6% 
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Författare, 
År & Land 

Titel Syfte Datainsamlings- metod 
& urval 

Genomförande & Analys Resultat Kvalitet 

Knudson, B. 
& Coyle, A. 
(2002). 
United 
Kingdom.  

Parents’ 
experiences 
of caring for 
sons and 
daughters 
with 

schizophrenia

: A 
qualitative 
analysis of 
coping  

Syftet var att 
undersöka en grupp 
föräldrars 
erfarenheter i detalj 
och speciellt 
identifiera aspekter 

av omvårdnad av 

en son/dotter med 
schizofreni som har 
varit särskilt svårt 
att hantera, 
copingstrategier 
som föräldrar 

använt sig av och 
resurser som varit 
till hjälp för att 
underlätta coping.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk metod. 
Deltagarna rekryterades 
från två vårdares 
supportgrupper.   
8 föräldrar till barn med 

schizofreni genomgick 

semi-strukturerade 
intervjuer där de blev 
frågade om deras 
erfarenheter av vårdandet.  

Semi-strukturerade intervjuer 
spelades in och översattes 
ordagrant. Utskrifterna genomgick 
en form av tematisk 
innehållsanalys. Dessa teman 
tilldelades teoretiska kategorier - 

stressorerna som föräldrarna 

rapporterade, deras 
copingstrategier och 
copingresurser.  

Ur analysen framkom 2 teman:   
1. Kliniska symptom och 
    copingstrategier 
2. Tillgängliga resurser för 
    anhörigvårdare 
 

Negativa symptom representerade 

de mest betungande 
stressfaktorerna för föräldrar och 
copingstrategier skiftade från 
problemfokuserade till mer 
känslofokuserade metoder. 
Resultatet indikerade att support 

från sociala nätverk och den 
psykiatriska vården ansåg ha 
saknats. Dock fanns 
självhjälpsgrupper för släktingar/ 
anhörigvårdare tillgängliga både 
för informativt och känslomässigt 

stöd. 

Hög  
87,5% 

Milliken, P. 
J. & 
Northcott, 
H. C. 
(2003). 

Canada.  

Redefining 
parental 
identity: 
caregiving 
and 

schizophrenia
  

Syftet med studien 
var att se hur 
föräldrarnas roll och 
vårdande 
förändrades i takt 

med den 
oregelbundna 
riktningen av deras 
barns schizofreni.  
  

En kvalitativstudie med 
grounded theory metod. 
Fördjupande bandinspelade 
intervjuer med öppna 
frågor. Deltagarna 

värvades genom både 
nyhetsbrev, snöbollsurval 
och i ett fall efter att 
studien nämnts i ett lokalt 
nyhetsprogram. 29 
föräldrar från 19 familjer 

intervjuades  

Analys och datainsamling skedde 
samtidigt. Intervjuerna med 
deltagarna skrevs av ordagrant. 
Avskrifterna blev kodade och 
liknande koder sammanställdes i 

breda kategorier. Datainsamlingen 
slutade då intervjuerna inte 
producerade några nya 
kategorier.   
  

Analysen producerade fram 7 
teman: 
1. Förälder till en tonåring eller 
    ung vuxen 
2. Att bli marginaliserad 
3. Den tystade föräldern 
4. Omfamnandet av kollektivet 
5. Den befriade föräldern 
6. Utvärdering av mitt liv 
7. Den frigjorda föräldern 
 

Det grundläggande sociala 
problemet som kom fram av 
studien var att föräldrarna trodde 
att de hade ansvaret och rätten att 
bry sig om, skydda och ta beslut 
för det vuxna barnet som de inte 
trodde var kapabla till det.  

Medel  
72,9% 
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Författare, 
År & Land 

Titel Syfte 
 

Datainsamlingsmetod & 
urval 

Genomförande & Analys Resultat Kvalitet 

Chaffey, L. 
& Fossey, J. 
(2004). 
Australia.  

Caring and 
daily life: 
occupational 
experiences 
of women 
living with 

sons 
diagnosed 
with 
schizophrenia 

Syftet med studien 
var att undersöka 
mödrars vårdande 
av söner med 
schizofreni ur ett 
sysselsättnings- 

perspektiv; att 
utforska 
omvårdnaden inom 
ramen av deras 
dagliga 
sysselsättningar.  

En kvalitativ studie med 
hermeneutiskt 
tillvägagångssätt 
användes. Deltagarna 
genomgick 
semistrukturerade 

intervjuer. Deltagarna 
bestod av 6 kvinnor.   

Intervjuerna spelades in på band 
och blev avskrivna. Deltagarna 
läste sina avskrivna intervjuer och 
la till ytterligare kommentarer. 
Tema-analys av 
intervjuavskrifterna gjordes.  

Fem teman uppstod från 
analysen.  
1. Det är en helt ny sak 
2. Behovet av att kunna ge stöd 
3. Situationen utvecklades precis 
4. ”Mycket av våra liv är 

    fokuserade kring honom” 
5.  Bli inte för optimistisk 

Hög  
93,8% 

Jungbauer, 
J., Stelling, 
K., Dietrich, 
S. & 
Angermeyer

, M. C. 

(2004). 
Germany.  

Schizophrenia
: problems of 
separation in 
families 

Att utforska 
problem med 
utveckling och 
söndring i familjer 
med ett vuxet barn 

med schizofreni.  

Kvalitativ metod. 
Fördjupningsintervjuer med 
51 föräldrar.  
Urvalsförfarandet 
utformades för att 

generera ett brett 

spektrum av kategorier 
relevanta för ämnet som 
möjligt och urvalet 
fortsatte tills inga fler 
kategorier kunde skapas.   

En 2-stegs data analysprocess 
antogs. Först blev alla 51 fall 
utsatta för en global analys. I steg 
2 blev individuella intervjuer valda 
och utskrivna för en jämförande 

enskild analys. 21 intervjuer 

valdes ut och analyserades. 
Kontroll av resultat säkerställdes 
genom regelbundna 
forskningsseminarier.   
  

Ur analysen framkom 8 aspekter 
av olika problem:  
1. Komplicerad rumslig separation 
2. Komplicerat emotionell 
    tillgivenhet 
3. Fortsatt finansiellt beroende 
4. Föräldrastöd för att kunna 
    hantera det vardagliga livet 
5. Otrygghet och ambivalens 
    angående hjälp och stöd 
6. Föräldrar som försöker 
    distansera sig från patienterna 
7. Biografisk uppfattning av ett 
    vuxet liv 
8. Oro och rädslor: Vad kommer 
    hända efter min död? 

Hög  
91,6% 
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Författare, 
År & Land 

Titel Syfte Datainsamlingsmetod & 
urval 

Genomförande & Analys Resultat Kvalitet 

Nyström, M 

& Svensson 
H, (2004) 
Sweden  

Lived 

experiences 
of being a 
father of an 
adult child 
with 
schizophrenia

  

Att analysera och 

beskriva 
upplevelser av att 
vara en far till ett 
vuxet barn med 
schizofreni.  

En tolkande och 

undersökande studie med 
hermeneutiskt 
tillvägagångssätt. 
Personliga intervjuer 
utfördes med 7 svenska 
fäder.  

Intervjuerna, som tog ungefär 1-

1½ timme, spelades in på band 
och skrevs av ordagrant. Till en 
början lästes avskrifterna 
översiktligt för att få en 
helhetskänsla. Materialet lästes en 
gång till men då med tre olika 

teorier till grund som skulle göra 
materialet och känslan som 
deltagarna förmedlade lättare att 
förstå. Efter det lästes materialet 
en sista gång för att se om det 
existerade några olikheter och 
därefter sammanställdes 

resultatet.  

Resultaten presenterades i en 

struktur som var baserad på 8 
olika aspekter på åren av kampen 
att återfå kontroll: 
1. En kaotisk situation 
2. Att stå ut med förödmjukelse för 
    att kunna få hjälp 
3. Förlusten av självkänsla 
4. Kroniska känslor av oro och 
    bekymmer 
5. Att hitta en viktig roll för att 
    kunna ge praktisk support 
6. Äktenskapet är svårt skadat 
7. Att bli objektifierad i 

    familjeinsatser 
8. En ny uppsättning av 
    värderingar 
 
Kampen verkar vara 

karaktäriserad av en balans mellan 
bearbetande och sörjande.  

Hög  

83,0% 

Wiens, 
Sandra E. & 
Daniluk, 
Judith C. 
(2009). 

Canada  

Love, loss 
and learning: 
The 
experiences 
of fathers 

who have 
children 
diagnosed 
with 
schizophrenia 

Att ge röst till fäder 
med unga vuxna 
barn 
diagnosticerade 
med schizofreni 

under de senaste 
10 åren.  

En kvalitativ 
fenomenologisk metod 
användes. En inspelad, 
minimalt strukturerad 
intervju utfördes med varje 

deltagare. Deltagarna 
värvades genom notiser 
som skickades till 
supportgrupper och 
psykiatriska kliniker i en 

storstad. Sex fäder till 

unga vuxna med 
schizofreni deltog frivilligt i 
studien.  

Intervjuerna spelades in på band 
och datan analyserade enligt 
fenomenologisk analys som 
beskrivs av Colazzis 7-stegs 
metod. Inspelningarna skrevs av 

ordagrant och lästes ett flertal 
gånger för att få en känsla för 
innehållet.  
  

Sex teman framkom av 
dataanalysen.   
1. Reflektioner på roller och ansvar 
2. En känsla av förödelse och 
    sårbarhet 
3. En känsla av förlust och 
    ledsamhet 
4. En känsla av frustration över 
    den psykiatriska vården 
5. En känsla av beundran för sitt 

    barn 
6. Personlig tillväxt och lärande 

Hög  
91,6% 
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Författare, 
År & Land 

Titel Syfte Datainsamlingsmetod & 
urval 

Genomförande & Analys Resultat Kvalitet 

McAuliffe, 
R., 
O’Connor, 
L. & 
Meagher, 
D.   

(2014). 
Ireland.  

Parents’ 
experience of 
living with 
and caring for 
an adult son 
or daughter 

with 
schizophrenia 
at home in 
Ireland: a 
qualitative 
study  

Att utforska 
föräldrars 
erfarenheter av att 
leva med och ta 
hand om sitt vuxna 
barn med 

schizofreni.  

En deskriptiv kvalitativ 
design användes. 
Semistrukturerade 
intervjuer, öppna frågor 
med användning av en 
ämnesguide. 6 föräldrar 

deltog. Dessa skulle ha 
tagit hand om sin 
son/dotter i sitt eget hem i 
minst 2 år.   

Intervjuerna analyserades genom 
att ljudband lyssnades på 
upprepade gånger och 
avskrifterna lästes många gånger. 
Tema-analys av 
intervjuavskrifterna genomfördes. 

Mängder av data kondenserades 
in i olika teman.  

Ur datan framkom det att 
fenomenet med föräldrar som 
lever med ett vuxet barn med 
schizofreni täckte fyra omfattande 
teman: 
1. Psykologisk tsunami 
2. Vårdaktiviteter 
3. Att hantera en kronisk sjukdom 
4. En osäker väg 

Hög  
91,6% 


