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Abstrakt 
 
Titel: Erfarenheter av att vara en förälder till ett barn med schizofreni 
Bakgrund: När ett barn insjuknar i schizofreni drabbas hela familjen. Föräldrarna 
upplever krisartade reaktioner vid diagnostillfället. Vid kontakt med sjukhus upplevs 
ofta missnöje med vårdpersonalen och hjälpen de får. Barnens sjukdom påverkar 
föräldrarnas roll, vardag och vårdansvar. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att 
belysa erfarenheter av att vara förälder till ett barn med schizofreni. Metod: En 
litteraturstudie genomfördes där 9 studier av kvalitativ ansats inkluderades. Samtliga 
studier kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat. 
Resultat: Resultatet sammanställdes i fem kategorier: att konfronteras med att 
barnet har schizofreni, att axla ett krävande vårdansvar, en förändrad 
familjesituation, olika sätt att hantera den förändrade familjesituationen samt synen 
på framtiden. Konklusion: Att vara förälder till ett barn med schizofreni innebär ett 
ökat ansvar och en belastning för föräldrarna. Genom ett familjefokuserat 
omvårdnadsfokus kan sjuksköterskan se familjen som en helhet. Detta kan leda till 
att föräldrarna i större utsträckning får den hjälp och stöd de behöver. 
 
Nyckelord: Barn, schizofreni, föräldrar, omvårdnad, upplevelser, hantering



	  

 

Abstract 

 
Title: Experiences of being a parent to a child with schizophrenia 
Background: When a child is diagnosed with schizophrenia, the entire family is 
affected. Parental responses to the diagnosis resembles crisis-similar reactions. When 
in touch with hospital care, parent’s often feel disappointed with staff and the lack of 
help. The childrens diagnosis affects the parental role, everyday-life and caregiving 
responsibilities. Aim: The aim of this litterature study is to illuminate the 
experiences of being a parent to a child diagnosed with schizophrenia. Method: A 
litterature study was conducted including nine scientific studys with a qualitative 
approach. All studys were quality reviewed, analyzed and compiled into a result. 
Result: The result was compiled into the following five categories: confrontation 
with the child’s diagnosis, to assume a strenuous caregiving responsibility, an altered 
familystate, different ways to handle the altered familystate and view of the future. 
Conclusion: Being a parent to a child with schizophrenia involves increased 
responsibility and increased burden for the parents. Through a family-focused care 
perspective, it premits the nurse to see the family as a unit, which can lead to parents 
getting the help and support they need to a greater extent.  
 

Keywords: Child, schizophrenia, parents, caregiving, experience, coping 
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Bakgrund	  
När ett barn diagnostiseras med psykisk sjukdom innebär detta en belastning för 
familjen i form av sociala påfrestningar och ekonomisk börda. Föräldrarna blir 
tvingade att hantera den psykosociala och emotionella stress som involverar de sjuka 
barnen (Godress, Foley-Evans, Owen och Ozgul, 2005). Denna litteraturstudie 
fokuserar på att belysa erfarenheter av att vara förälder till ett barn med schizofreni. 
 
Det uppskattas att 21 miljoner människor världen över lider av schizofreni varav 12 
miljoner är män och 9 miljoner kvinnor (World health organization, 2015). 
Uppskattningsvis i Sverige har 35 000 personer diagnosen schizofreni. Risken att 
insjukna uppskattas vara 1 per 10 000 personer per år (Allgulander 2014, 129).  
 

Sjukdomen kan framträda långsamt eller akut och debuterar ofta mellan 15 till 35 års 
ålder. De unga som insjuknar har sämre prognos med mer påtagliga 
hjärnförändringar och kognitiva begränsningar. Sjukdomen yttrar sig i positiva 
symtom; hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar samt negativa symtom; 
apati, avtrubbat känsloregister och brist på empati (Mattsson 2014, 131). 
Psykossjukdomar klassificeras i International Classification of diseases (World health 
organization, 1992) där bland annat paranoid schizofreni, desorganiserad schizofreni, 
kataton schizofreni, odifferentierad schizofreni, residual schizofreni och 
schizoaffektivt syndrom klassas alla som schizofrena syndrom.  
 
Det finns inte några särskilda mätinstrument för att skilja på psykos och schizofreni, 
vilket bidrar till att diagnoserna som ställs blir fenomenologiska. Detta innebär att ett 
visst antal beskrivande kriterier ska vara uppfyllda för att kunna få diagnosen 
schizofreni. Orsaken till insjuknandet tros vara en kombination av miljöfaktorer; 
svåra psykosociala livsförhållanden, infektioner hos modern under graviditet, 
cannabismissbruk och genetisk sårbarhet. Av alla som insjuknar i psykos första 
gången räknas ungefär en tredjedel till hälften ha drabbats av schizofreni. Diagnosen 
karaktäriseras av en mer djupgående och långvarig psykos som bidrar till olika 
individuella funktionsbegränsningar. Det är inte heller ovanligt med samsjuklighet 
för personer med schizofreni; två tredjedelar av alla som drabbas av schizofreni 
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utvecklar även depression (Mattson, 2014, 133-135). Fortsättningsvis är social ångest, 
tvångssyndrom och panikattacker vanligt förekommande (Allgulander 2014, 135).  
När en person har behov av hjälp från olika vårdinsatser har landstinget och 
kommunen en skyldighet att upprätta en individuell vårdplan enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, 1982: 763). Huvudsyftet med behandling mot schizofreni 
bygger på antipsykosmedel, patient och närståendeutbildning, social träning och 
kognitiv beteende terapi (Allgulander 2014, 133). Den farmakologiska behandlingen 
riktar sig mot symtombehandling, medan rehabilitering ämnar till att skapa 
förutsättningar och framtidstro. För att kunna skapa förutsättningar för den 
drabbade personen, inge hopp samt öka funktionsförmågan, krävs ett samarbete 
mellan sjukvården, kommunen, privata vårdgivare och närstående (Allgulander 2014, 
135).   
 

Känslor av sorg, ilska, förnekelse och desperation uppstår hos föräldrarna, samtidigt 
som de ska förhålla sig till barnet och sjukdomen. Det är en ständig balansgång i att 
stötta, kunna ge tillräckligt med utrymme till barnet och att på samma gång försöka 
förmedla sin kunskap till vården (Hedman Ahlström 2014, 410). Denna belastning 
och balansgång kan i sin tur medföra att föräldrarna utvecklar psykisk ohälsa eller 
sjukdom (400). 
 

Under 60- talet ansågs familjen, särskilt modern, vara den största orsaken till att 
barnet utvecklade schizofreni. Idag ses familj och närstående som viktiga faktorer i 
tillfrisknandet hos en individ med schizofreni (Mattsson 2014, 141). Socialstyrelsen 
(2011) har i sin rapport, nationella riktlinjer för psykosociala insatser, lyft betydelsen 
om familjeinterventioner för den schizofrena personen. Denna insats minskar återfall 
och sjukhusinskrivningar, förbättrar personens sociala funktion och livskvalitet samt 
förbättrar den känslomässiga atmosfären i familjen. Benzein, Hagberg, och Saveman 
(2009, 69-70) beskriver att en sådan typ av inriktning kallas familjefokuserad 
omvårdnad. Genom att familjen i sin helhet sätts i fokus i omvårdnaden kan 
sjuksköterskan hjälpa till att identifiera och frigöra familjens resurser. Familjen kan 
då involveras i större utsträckning och fungera som en resurs till den sjuke och 
personalen. Familjefokuserad omvårdnad baseras på ett antal antaganden som är 
teoretiskt förankrade i bland annat salutogenes, problemlösningsteori, 
konstruktivism och systemteori. 
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När en familjemedlem insjuknar i schizofreni drabbas hela familjen ur ett 
hälsoperspektiv, där den svåraste upplevelsen är den emotionella stressen. Detta kan 
leda till att föräldrar kan uppleva känslor som maktlöshet och social isolering 
(Mattsson 2014, 142). Föräldrar vars barn diagnosticeras med ett allvarligt psykiskt 
tillstånd kan reagera med att sörja (MacGregor, 1994). Sörjandet går i cykler och det 
konstanta ansvaret som primär vårdgivare har visat sig vara en triggerfaktor (Eakes, 
1995). I en kvantitativ studie med 32 föräldrar vars barn hade en schizofrenidiagnos, 
visades ett samband mellan diagnos och upplevd sorg. Denna sorg förknippades med 
den kognitiva-, beteende-, och känslomässiga reaktionen som uppstår hos en förälder 
vid upplevd förlust av sitt barn. Resultatet visade att vid diagnostillfället skattade 81 
% av papporna och 71 % av mammorna detta som den värsta stunden i deras liv. 
Obehagliga tankemönster, emotionell stress samt sorg var alla reaktioner till barnets 
diagnos och sorgen upplevdes konstant oavsett kontakt eller interaktion med de sjuka 
barnen (Davis och Schultz, 1997). 
 

Schizofreni är en sjukdom som ofta missförstås i samhället. Uppfattningen är att 
sjukdomen innebär personlighetsklyvningar med aggressivitet och våldsamt beteende 
som följd. Upplevd stigmatisering kan medföra att familjerna isolerar sig och blir 
introverta. Denna upplevelse kan påverka föräldrarna i deras försök att söka hjälp för 
sitt sjuka barn samt skapa en barriär mellan familjen och sjukvården (Teschinsky, 
2000). Clarke och Winsor (2010) beskriver i en kvalitativ studie föräldrars 
upplevelser av deras barns första psykiatriska inläggning. Vid första inläggningen 
upplevde föräldrarna en lättnad när barnet fick kontakt med vården, och att 
problemen togs på allvar. Lättnaden gick snabbt över i förnekelse och chock, när 
situationen upplevdes svår att hantera. Föräldrarna upplevde otålig personal som 
inte uppmärksammade dem i vårdmötet. Känslan av ensamhet och isolering 
förstärktes av stigmatisering; psykisk ohälsa är ett ämne som man inte ’ska’ prata om. 
I studien framgår det att föräldrarna känner sig exkluderade i samband med 
utskrivning. För lite tid lades på att ta föräldrars frågor och oro på allvar, vilket 
bidrog till att föräldrarna inte hann förbereda sig på tanken kring utskrivning och i 
vilken utsträckning de själva var tvungna att vårda i hemmet. 
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Studierna ovan visar på att när en förälder får sitt barn diagnostiserat med 
schizofreni blir detta emotionellt påfrestande och tidskrävande vilket leder till en stor 
belastning. För att veta vilken hjälp och stöd föräldrar behöver, är det betydelsefullt 
att få kunskap om hur de upplever situationen. I denna litteraturstudie ligger fokus 
på att belysa erfarenheter av att vara förälder till ett barn med schizofreni. Genom 
detta kan ökad förståelse för föräldrarnas situation skapas. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att vara förälder till ett 
barn med schizofreni. 

Metod 
För att kunna undersöka och belysa erfarenheter av att vara förälder till ett barn med 
schizofreni genomfördes en litteraturstudie. En litteraturstudie kartlägger kunskap 
inom valt område för att sammanställa och fastställa kunskap, som sedan analyseras. 
Resultatet av analysen bidrar till kunskap som kan påverka vårdarbetet samt leda till 
ny forskning (Segesten 2012, 100). Fördelar med en litteraturstudie är att genom en 
sammanställning av redan genomförd forskning inom ett område, skapa en översikt 
vilket kan öka kunskapen inom ett valt ämne. Kunskapen kan ligga till grund för 
förändringar inom sjuksköterskans arbete samt leda till nya problemformuleringar 
för framtida studier (Friberg 2012, 133). I samtliga 9 studier som ingick i 
litteraturstudiens resultatredovisning var det 129 deltagare, varav 71 (55 %) var 
kvinnor och 58 (45 %) var män.  

Sökmetoder 
För att finna vetenskaplig litteratur som besvarade studiens syfte genomfördes 
sökningar i Cinahl med vidgade sökningar i Psycinfo samt kontrollsökningar i 
Pubmed. Databasen DIVA genomsöktes för att få en uppfattning kring området samt 
undersöka om tidigare studier genomförts. Även manuella sökningar efter 
vetenskapliga artiklar i referenslistor och nyckelord funna i relevanta artiklar 
användes. Sökord som användes var: Child*, parent-children relationships, 
schizophrenia, caregiver*, living with. Sökorden kombinerades med booelska 
operatorn ”AND” och ”OR” med varierande trunkeringar och citationstecken för att 
hitta artiklar som matchade studiens syfte. Sökmetoden genomfördes i enlighet med 
Österlundh (2012, 58) som skriver att det är viktigt att experimentera under 
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sökningsprocessen och ta lärdom av misslyckade sökningar för att bygga kunskap 
som leder fram till det slutliga resultatet. God sökanalys och dokumentation 
förenklar processen. Sökningarna redovisas (Bilaga 1). 

Urval 
Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, 
nursing journals, etiskt granskade, engelskspråkiga och av kvalitativ ansats. 
Kvalitativa studier inkluderades för att de bättre beskriver föräldrarnas upplevelser 
och erfarenheter jämfört med kvantitativa studier, som beskriver i vilken 
utsträckning fenomenet förekommer (Olsson et. al., 2011, 106). Barn till föräldrar i 
studien skulle haft en fastställd schizofrenidiagnos i minst ett år. Exklusionskriterier 
användes för att begränsa urvalet omfattade studier skrivna på annat språk än 
engelska, studier som belyste annat än föräldrars perspektiv, studier med ett 
bristfälligt etiskt förhållningssätt, kvantitativa studier, artiklar med låg trovärdighet 
och kvalitet samt artiklar som inte svarade till studiens syfte. Förälder definieras som 
biologiska föräldrar, adoptivförälder samt vårdnadshavare som har ansvaret för den 
huvudsakliga uppfostran av barnet. Varken föräldrar eller barn begränsades till ålder, 
med motivering att föräldrar alltid kommer vara föräldrar till sina barn hela livet. 
Artiklarna avgränsades från tidigt 90-tal till nutid. Urvalet av studier begränsades till 
västerländska länder samt länder med likartade ekonomiska förutsättningar, för att 
resultatet av litteraturstudien skulle bli mer representativt och överförbart. 
 
I samtliga valda studier beskrevs föräldrarnas erfarenheter med att leva med och 
vårda sitt sjuka barn med schizofreni. Tre studier tittade på pappornas erfarenheter, 
en tittade på mammornas och fem ur båda föräldrarnas perspektiv. Inkluderade 
artiklar redovisas i en artikelöversikt (Bilaga 2). En kvalitetsgranskning genomfördes 
med hjälp av en bedömningsmall för studier med kvalitativ metod hämtad från 
Olsson och Sörensen (2011, 285). Denna redovisas (Bilaga 3). Tio kvalitativa artiklar 
valdes ut där sex var av god kvalitet, tre av medel kvalitet och en av låg kvalitet. 
Studien med låg kvalité exkluderades ur resultatredovisningen.  

Analys 
Analysen genomfördes i fem steg och utgick ifrån Friberg (2012, 127-129). Första 
steget innebar att skapa en känsla av vad de valda studierna innehöll genom att läsa 
dem flera gånger; fokus låg på studiernas resultat. I andra steget låg fokus på 
resultatet i de enskilda studierna. Genom att läsa innehållet noggrant med den egna 
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studiens syfte som utgångspunkt tog författarna ställning till vad som var 
framträdande i resultatet. Tredje steget innebar en sammanställning av varje artikels 
resultat för att få en överblick. I fjärde steget identifierades likheter och skillnader 
mellan studierna, genom att sätta nyckelord på alla stycken för att sedan jämföra 
innehållet. Resultattexten bröts ner där den kondenserades och meningsbärande 
enheter delades in i grupper. Dessa grupper delades sedan in i kategorier och 
underkategorier. Under bearbetningen av resultattexten lästes den igenom 
upprepade gånger med syftet i minnet, det övervägdes hela tiden nya sätt att beskriva 
och sammanställa resultattexten. I sista steget utformades resultatdelen med målet 
att presentera kategorier och underkategorier på ett tydligt och schematiskt sätt. Text 
citerades från vissa studier i syfte att levandegöra data. Resultatet från de olika 
studierna anges med referenser för att läsaren ska kunna gå till originalkällan (jfr. 
med Friberg, 2012). 

Forskningsetik 
En begränsning som kan förekomma vid litteraturstudier är att inom det 
forskningsområde som berörs kan det finnas en begränsad mängd relevant forskning, 
som begränsar urvalet. Risken finns också att urvalet styrs av författarna genom att 
de väljer studier som stödjer författarnas egen uppfattning kring området (Friberg 
2012, 134). Därför är det viktigt att vid läsandet av de funna artiklarna, bör 
författarna använda sig av ett kritiskt läsande. Enligt Bryman (2008, 99) kan detta 
uppnås genom ett kritiskt tänkande, skriva ner kritiska synpunkter och föra 
anteckningar i löpande form om viktiga delar av en källa. I enlighet med Friberg 
(2012, 138-139) är det också viktigt att undersöka om etiska resonemang förs fram i 
studierna. 
 

Författarna granskade studierna för att se om de hade ett godkännande från en 
etikprövningsnämnd. Om studierna inte redovisat ett etiskt godkännande undersökte 
författarna tidskriften som publicerat den enskilda studien, detta för att kontrollera 
vilka riktlinjer tidskriften har vid publicering (Olsson et. al., 2011, 86). Samtliga 
studier som inkluderades redovisade antingen ett etiskt godkännande i studien, 
resterande studier har publicerats i tidskrifter med krav av ett etiskt godkännande.   
Författarna utgick även från Helsingforsdeklarationen (2013) och granskade de 
individuella studiernas etiska resonemang. Aspekter författarna granskade var om 
deltagarnas identitet skyddades, att studien var frivillig, att personerna fick avbryta 
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deltagandet när de ville och att författarna till artikeln var ödmjuka och lyhörda inför 
ämnets påverkan på deltagarna. 

Resultat 
Vid analys av de nio artiklarna bildades fem kategorier med tillhörande 
underkategorier, där samtliga beskriver erfarenheter och upplevelser att vara förälder 
till ett barn som har schizofreni. En resultatöversikt redovisas (Tabell 1). Resultatet 
presenteras i löpande text. 
 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier.  
Kategori 
 

Underkategori 
 

Att konfronteras med att 
barnet har schizofreni 

Vägen till en diagnos 

Stigmatiseringens påverkan 

Frustrerande kontakter med vården 

Att axla ett krävande 
vårdansvar 

Tidskrävande och orosfyllt att 
vårda 

Negativa konsekvenser för 
föräldrarnas hälsa och egna liv 

En förändrad 
familjesituation 

Förändrade roller inom familjen 

Föräldrarnas personliga utveckling 
och anpassning 

Olika sätt att hantera den 
förändrade 
familjesituationen 

Vikten av kunskap 

Positivt tänkande och acceptans 

Behovet av stöd från omgivningen 

Synen på framtiden Ett livslångt ansvar 

En pendling mellan hopp och 
förtvivlan 

Att	  konfronteras	  med	  att	  barnet	  har	  schizofreni	  
Litteraturstudien visar att tiden fram till och efter diagnosen ställdes är påfrestande 
och krisartad. Diagnosen schizofreni beskrivs vara stigmatiserad och relationen till 
vården upplevdes frustrerande.  
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Vägen	  till	  en	  diagnos	  
Studier visar att när barnen började uppvisa onormala beteenden misstänkte 
föräldrarna inte att psykisk sjukdom skulle kunna vara den bakomliggande orsaken. 
Onormala beteenden indikerade inte allvarlighetsgraden på problemet och 
föräldrarna uppfattade dem som att barnet gick igenom en tonårsfas eller att 
perioden var övergående (Howard, 1998, Jung, 2000, Pejlert, 2001, Milliken och 
Northcott, 2003). Till följd av bristande kunskap kunde de inte förstå att barnets 
beteende var psykotiska symtom, dess innebörd och hur de skulle hantera sitt egna 
barn. Några föräldrar reagerade med skuldkänslor och förnekelse att barnet skulle 
lida av en sjukdom. Andra drabbades av nervösa sammanbrott, förtvivlan och 
beskrev situationen som krisartad (Howard, 1998, Pejlert, 2001, Nyström et. al., 
2004, Wiens och Daniluk, 2009).  
 
I studier av Pejlert (2008) och Mcauliffe, Meager och O’connor (2013) framkom en 
rädsla hos föräldrarna över att söka hjälp. Rädslan grundade sig i tanken att barnet 
drabbats av en allvarlig sjukdom. I takt med att barnets beteende blev mer onormalt, 
beskrev föräldrarna att de inte kunde klara av familjesituationen själva och en 
förståelse om att de var tvungen att söka professionell hjälp växte fram. 
 
När barnet blivit diagnosticerat med schizofreni innebar inte alltid detta en förståelse 
för sjukdomens komplexitet. Att deras barn skulle vara sjukt var något som var svårt 
att acceptera. Föräldrarna beskrev en förtvivlan när diagnosen ställdes. Det kändes 
både chockartat och hjärtskärande och beskrevs som den värsta upplevelsen i deras 
liv (Howard, 1998, Jung, 2000, Mcauliffe et. al., 2013). För vissa föräldrar medförde 
diagnosen en känsla av skuld och de anklagade sig själva för att ha orsakat 
sjukdomen. Andra känslomässiga reaktioner till diagnosen inkluderade hopplöshet, 
chock, skräck, förnekelse och upplevd kontrollförlust (Howard, 1998, Milliken et. al., 
2003, Mcauliffe et. al., 2013).  
 
Föräldrarna berättade att diagnosen fick dem att känna sig hjälplösa i vården av sitt 
barn. Hjälplösheten grundades i okunskap och otillräcklig hjälp från sjukvården 
(Milliken et. al., 2003). Andra föräldrar som sedan tidigare haft en övertygelse om att 
något var fel, beskrev en lättnad vid diagnostillfället. Diagnosen förklarade 
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symtomen, barnets beteende och bidrog till att situationen upplevdes lättare att 
hantera (Mcauliffe et. al., 2013).  

Stigmatiseringens	  påverkan	  	  
I studier beskriver föräldrar tillfället när barnen diagnostiserats med schizofreni, 
diagnosen uppfattades som skambelagd och stigmatiserad. Föräldrar beskrev att 
stigmatisering orsakade social isolering (Jung, 2000, Knudson och Coyle, 2002). 
Rädslan för att bli dömd av samhället kunde vara så stark att föräldrarna undvek att 
söka stöd, vilket medförde att familjerna försökte hantera sin livssituation på egen 
hand. De var rädda att deras familj skulle förknippas med psykisk sjukdom och att 
andra människor i deras sociala umgänge inte skulle förstå (Jungbauer, Dietrich, 
Wittmund och Angermeyer, 2003).  
 
I studier av Howard (1998) och Milliken et. al. (2003) beskrevs stigmatisering som 
den värsta fienden och ett stort hinder i vardagen. Föräldrarna belyste att samhällets 
uppfattning skiljer sig när barn drabbats av en fysisk åkomma jämfört med en 
psykisk. Om ett barn avlider bemöts detta med stöd och medlidande av anhöriga, 
men om barnen drabbas av psykisk sjukdom uppstod social isolering och 
avståndstagande från det sociala umgänget.  

Frustrerande	  kontakter	  med	  vården	  
Informationen angående barnets diagnos varierade beroende på vem föräldrarna 
pratade med, vilket bidrog till minskat förtroende för vårdpersonalens kompetens 
(Nyström et. al., 2007). Föräldrar beskrev att sjukvården försökte skuldbelägga dem 
som bidragande orsak till barnets diagnos. Till följd av bemötandet i sjukvården 
reagerade de med förtvivlan och försämrat självförtroende. I en studie av Wiens et. 
al. (2009) beskrev papporna en frustration över svårigheterna att få sitt barn inlagt 
på psykiatrisk avdelning. De beskrev att vårdpersonalen nekade barnet plats fastän 
det fanns tydliga tecken på psykos och att de fick klara sig på egen hand. Detta 
resulterade i ett ökat misstroende till vårdsystemet.  
 
Föräldrarna såg vårdkontakten som en källa till information och ett sätt att försöka 
avlasta ansvaret och vårdandet, men vid upprepade tillfällen upplevdes besvikelse 
och allmänt missnöje. Deras erfarenhet sågs inte som en tillgång av vårdpersonal och 
föräldrarna beskrev att vården kritiserade deras föräldraroll samt att de inte hade 
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något inflytande i vad som bestämdes angående barnets vård (Knudson et. al., 2002, 
Wiens et. al., 2009).  
 
I studier av Pejlert (2001) och Nyström et. al. (2004) beskrev föräldrar en besvikelse 
över de familjeinriktade vårdinsatserna. Terapeuterna upplevdes distanserade och 
ointresserade för deras personliga erfarenheter. Insatserna upplevdes inte vara 
formade efter deras personliga behov och frågor.  
 
Trots missnöjet i kontakt med sjukvården kunde föräldrarna ändå uppleva en 
tacksamhet när de fick tillgång till bra information och ett bra samarbete med 
vårdpersonal (Jung, 2000, Wiens et. al., 2009). Att få adekvat information var 
beskrivet som en viktig del i kontakten med sjukvården (Jung, 2000, Knudson et. al., 
2002, Milliken et. al., 2003). 

Att	  axla	  ett	  krävande	  vårdansvar	  
Litteraturstudien visar att rollen som primär vårdgivare är tidskrävande och 
orosfylld. Detta medför negativa konsekvenser för hälsan och det egna livet.  

Tidskrävande	  och	  orosfyllt	  att	  vårda	  
I studier beskrev föräldrarna vårdandet av sitt sjuka barn som konstant och 
tidskrävande (Howard, 1998, Jung 2000, Mcauliffe et. al., 2013). Det sjuka barnets 
behov av hjälp för att klara av det vardagliga livet innebar en belastning för 
föräldrarna som vårdgivare. Rollen som vårdgivare bidrog till en varierande nivå av 
börda som ofta var hög (Jungbauer et. al., 2004). Föräldrarna beskrev vårdandet av 
sina sjuka barn som tidskrävande och omfattande, vilket resulterade att situationen 
kunde kännas övermäktig. De som bodde med sitt sjuka barn upplevde påfrestningar 
i hemmiljön och blev dagligen utsatta för barnets onormala beteende och symtom. 
Det beskrevs som krävande och vanligt med fysiska, psykiska och verbala konflikter 
med sitt barn i hemmet. Den vård som gavs sträckte sig över hela dygnet och sågs 
som ett heltidsjobb (Howard, 1998, Jungbauer et. al., 2004).  
 
Studier visar att föräldrar beskrev oron som ett vanligt inslag i vardagen. De var 
rädda att barnet skulle skada sig själva eller begå självmord. Föräldrarna upplevde 
även oro över att syskonen skulle påverkas negativt av situationen. Tillfällen där 
barnet slutade ta medicin var särskilt oroväckande, det var inte ovanligt att barnet 
flydde hemifrån och risken fanns att de skulle komma i kontakt med droger eller bli 
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rånade. Föräldrarna oroade sig för sitt barn oavsett om barnet fortfarande bodde 
hemma eller inte. Upplevd oro ledde till stress och psykisk påfrestning (Jung, 2000, 
Milliken et. al., 2003, Nyström et. al., 2004, Wiens et. al., 2009, Mcauliffe et. al., 
2013). 
 
Barnets passivitet och orkeslöshet oroade också föräldrarna. Utöver personliga 
förändringar var det även jobbigt att se barnet förändras fysiskt. Fysisk inaktivitet 
och bristfällig personlig hygien ledde i vissa fall till viktökning och ett förändrat yttre. 
Barnets livssituation upplevdes ohållbar men samtidigt svår att förändra (Pejlert, 
2001).  

Negativa	  konsekvenser	  för	  föräldrarnas	  hälsa	  och	  egna	  liv	  
Det konstanta vårdandet av sitt sjuka barn påverkade i längden föräldrarnas 
självupplevda hälsa negativt (Howard, 1997, Jung, 2000, Knudson et. al., 2002, 
Jungbauer et. al., 2004, Mcauliffe et. al., 2013). Vardagens påfrestningar resulterade i 
stress och de prioriterade bort sig själva och sina egna behov. Stressen var skiftande 
och kopplad till symtomens omfattning, allvarlighetsgrad, frekvens och barnets 
allmänna välbefinnande (Jungbauer et. al., 2004). 
 
Föräldrarna berättade att vårdbelastningen upplevdes som symtomberoende och de 
upplevde belastningen tyngre och situationen svårare att hantera vid negativa 
symtom (Knudson et. al., 2002). Vårdbelastningen kunde bli så påfrestande att de 
upplevde fysisk värk, svårigheter att andas, hjärtklappningar, ångest och depressiva 
symtom. Belastningen kunde över tid leda till en utveckling av somatiska 
sjukdomstillstånd. Föräldrar upplevde även en rädsla över att själva bli drabbade av 
psykisk sjukdom. Det konstanta vårdandet påverkade även fritiden, jobbet, ekonomin 
och det sociala livet negativt (Howard, 1998, Jung, 2001, Milliken et. al., 2003, 
Jungbauer et. al., 2004, Nyström et. al., 2004, Mcauliffe et. al., 2013).  

En	  förändrad	  familjesituation	  	  
Litteraturstudien visar att barnets sjukdom förändrar rollerna inom familjen. 
Föräldrarna anpassar sig till situationen och genomgår en personlig utveckling.   

Förändrade	  roller	  inom	  familjen	  
Studier visar att föräldrarollen påverkades till följd av barnets schizofreni. Papporna 
ansvarade huvudsakligen för att sköta familjens ekonomi och övervakade barnet 
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under krisartade situationer. De beskrev sig inte bli lika oroliga och kände att de 
kunde hantera krissituationer på ett bättre sätt. Detta medförde att de kunde skapa 
en ny relation med barnet (Howard, 1998, Wiens et. al., 2009). I en studie av Jung 
(2000) beskrev mammorna att det huvudsakliga ansvaret lades på dem att sköta allt i 
hemmet och uppfostran av barnen, medan papporna ignorerade situationen i 
hemmet. Mammorna upplevde ansvarsfördelningen som överbelastande och 
överväldigande. Den förväntade rollen som ’allsmäktig’ moder pressade dem till en 
ohanterbar situation där de förväntades klara av allt som begärdes av dem, utan stöd 
från någon annan.  
 
När barnet insjuknade i schizofreni påverkade detta föräldrarollen genom att 
ansvaret ökade och identiteten som förälder förändrades. Denna identitetskris 
karaktäriserades av en kontrollförlust och en känsla av att sjukdomstillståndet inte 
gick att påverka. Föräldrarna försökte finna sätt att antingen återskapa den roll dem 
en gång haft eller en ny identitet och roll som förälder (Howard, 1998, Jung, 2000, 
Milliken et. al., 2003, Nyström et. al., 2004, Wiens et. al., 2009, Mcauliffe et. al., 
2013). För andra utvecklades föräldrarollen naturligt genom det självskrivna ansvar 
som föräldrar har till sina barn (Mcauliffe et. al., 2013). I en studie av Wiens et. al. 
(2009) beskrev föräldrar hur diagnosen fått dem att utvecklas i sin roll som förälder 
och att de fått ett nytt perspektiv på livet. 
 
I studier av Howard (1998) och Jung (2000) beskrev föräldrarna att det sjuka barnet 
tog upp all tid av vardagen, vilket påverkade relationen till övriga familjen. 
Föräldrarna upplevde att de nonchalerade de andra barnens behov och hann inte 
spendera tillräcklig tid med dem. De friska syskonen beskrevs även som en konstant 
påminnelse av att den framtid som det sjuka barnet skulle haft var förlorad. Trots att 
erfarenheten hade varit jobbig beskrev vissa föräldrar att den hade stärkt 
familjebanden. Även äktenskapet hade blivit starkare och föräldrarna hade blivit mer 
insatta och engagerade i sina andra barn. 

Föräldrarnas	  personliga	  utveckling	  och	  anpassning	   	  
I studier berättar föräldrar att de inte haft tid att fokusera på sig själva, vilket gjorde 
att många hade ouppklarade känslor. De berättade även om en förlorad frihetskänsla, 
glädje och njutning i livet (Wiens et. al., 2009). Föräldrar beskrev att när de nu hade 
blivit äldre och efter år av att ha lagt nästan all energi på det sjuka barnet, så kunde 
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de nu börjat lägga fokus på sig själva och sina egna personliga behov (Milliken et. al., 
2003). 
 
Personlig utveckling och anpassning hade blivit en viktig del av många föräldrars liv 
och genom sjukdomen hade de lyckats utveckla nya perspektiv och förändra sig 
själva. De beskrev att det var en kamp mellan vem man var och vem man var tvungen 
att vara. Genom att ta hand om sitt barn med schizofreni, fick de insikt som hjälpte 
till att acceptera och hantera situationer i sitt liv som de tidigare vart missnöjd med 
eller oförmögna att hantera. Ökad självkännedom och erfarenhet som förälder 
hjälpte till att skapa mening och motiverade föräldrarna till personlig- och 
livsstilsförändring. Erfarenheterna gjorde att föräldrarna granskade sitt liv och insåg 
vad som var betydelsefullt och vad de var tacksamma över (Nyström et. al., 2004, 
Wiens et. al., 2009). 

Olika	  sätt	  att	  hantera	  den	  förändrade	  familjesituationen	  
Litteraturstudien visar att kunskap, positivt tänkande, acceptans och stöd från 
omgivningen är resurser som hjälper föräldrarna att hantera den förändrade 
familjesituationen.  

Vikten	  av	  kunskap	  
Bristande kunskap om barnets sjukdom gjorde att föräldrarna upplevde en känsla av 
otillräcklighet i vårdandet av sitt barn. (Howard, 1998, Jung, 2001, Milliken et. al., 
2003, Nyström et. al., 2004, Wiens et. al., 2009, Mcauliffe et. al., 2013). Kunskap om 
barnets sjukdom och vårdplan ansåg föräldrarna vara viktigt för att kunna förstå 
syftet med vård- och behandlingsplaner. Kunskapen bidrog även till frågor och 
tankar kring i vilken utsträckning barnets egen autonomi respekterades i vården. 
Denna vetskap upplevdes inte alltid positivt för alla på grund av att barnens egen 
autonomi inte alltid följdes (Nyström et. al., 2004).  

Ökad kunskap bidrog till ökad förståelse och förmåga att stärka barnets delaktighet 
och följsamhet i vården, vilket underlättade hanteringen av vardagen (Howard, 1998, 
Jungbauer et. al., 2004). I en studie beskrev en mamma att ökad kunskap om 
sjukdomen bidrog till ökad förståelse. Det ledde till att en ny relation mellan 
mamman och det sjuka barnet skapades med hjälp av vårdpersonal (Jung, 2000).  
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Positivt	  tänkande	  och	  acceptans	  
Vad som föräldrarna upplevde hjälpa hanteringen av situationen var att koncentrera 
sig på positiva händelser och involvera sig i egna aktiviteter utanför familjelivet 
(Pejlert, 2001). I en studie berättade en mamma, genom en kombination av att visa 
fullt stöd vid kritiska sjukdomstillstånd, få tillgång till bra information samt 
samarbeta med vårdpersonal så lyckades hon anpassa sig till den nya situationen och 
behålla en positiv attityd (Jung, 2000).  
 
Olika hanteringsstrategier fungerade olika bra, vad som framgick var att acceptans 
upplevdes fungera. Genom att lära sig att acceptera barnets beteende minskade 
ängslan som annars uppstod. Föräldrar beskrev att relationen till barnet blev bättre 
och mer lättsam när de lärde sig att acceptera situationen. Acceptans underlättades 
av förståelse som kunde skapas genom att bland annat jämföra sin situation med 
andra som hade liknande erfarenheter. Att jämföra sin situation med andra gav 
värdefull insikt i att allting inte går att påverka och hjälpte föräldrarna att finna sig i 
situationen (Knudson et. al., 2002). 

Behovet	  av	  stöd	  från	  omgivningen	  	  
I en studie av Milliken et. al (2003) upplevde många föräldrar litet stöd från 
samhället vid hantering av sorg, vilket gjorde att föräldrarna sörjde i ensamhet. 
Bristfällig kunskap och stöd från vården medförde att de sökte sig till stödgrupper, 
där de fann bättre stöd och hjälp. 
 
Stöd från omgivningen beskrevs som viktig i hanteringen av sin livssituation. Stödet 
kunde komma från den egna familjen, stödgrupper, kyrkan och andra familjer i 
samma situation. Stödgrupper med familjer i samma livssituation upplevdes extra 
viktig, känslan av vad dem gick igenom blev bekräftad och konkreta tips på hur man 
kunde lösa situationer som uppstod i vardagen delades aktivt till varandra. Samtal 
med andra föräldrar hjälpte till att hitta nya sätt att hantera vardagen (Howard, 1998, 
Pejlert, 2001). Det sociala stödet från stödgrupper och andra familjer bidrog till 
kunskap samt motverkade social isolering som ofta inträffade till följd av stigma, 
vilket underlättade hanteringen av livssituationen. En gemenskap växte fram vilket 
gjorde att föräldrarna vidgade sina föräldraroller från sina sjuka barn till alla 
familjers sjuka barn. De började engagera sig för att alla barn skulle få det bättre 
(Howard, 1998, Knudson et. al., 2002).  
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Synen	  på	  framtiden	  
Litteraturstudien visar att synen på framtiden karaktäriseras av ett livslångt ansvar 
och en pendling mellan hopp och förtvivlan.  

Ett	  livslångt	  ansvar	  
I studier av Nyström et. al. (2004) och Wiens et. al. (2009) beskriver föräldrarna en 
oro inför framtiden. Oron berodde på insikten av att barnet hade nedsatt social 
förmåga och begränsade jobbmöjligheter. Det framkom även en känsla av ovisshet 
inför hur barnen skulle klara sig, vad som skulle hända och vem som skulle ta hand 
om dem när föräldrarna dör. Detta genererade en pliktkänsla att behöva planera och 
säkerställa sina barns framtid.  
 
Föräldrars frigörelse från sina barn fördröjdes till följd av sjukdomen och 
föräldrarollen kvarstod hela livet (Milliken et. al., 2003). I studier berättar pappor att 
de kände ett stort ansvar över att ta hand om sina egen barn och prioriterade bort allt 
annat. Diagnosen upplevdes som ett livstidsstraff som aldrig skulle försvinna (Wiens 
et. al., 2009, Mcauliffe et. al., 2013). I en studie av Jung (2000) berättade en mamma 
att hon tappat kontrollen över sitt liv. Hon beskrev att ansvaret aldrig tog slut och 
upplevde sig inte kunna påverka det.  
 
“...My situation is nothing more than experiencing pain...I can't go forward, I can't 
go backward...I can't just die, then again, I can't go on living” - Jung, 2000, s. 91  

En	  pendling	  mellan	  hopp	  och	  förtvivlan	  
Framtiden var något som många föräldrar förhåller sig till och reflekterar kring med 
olika uppfattningar och tankar. En pappa beskrev att barnets tro och drömmar om 
framtiden även genererade framtidstro hos honom (Mcauliffe et. al., 2013).  
 
Föräldrar berättade att de önskade en bättre framtid för deras barn. Hoppet 
fungerade som en drivkraft att leta lösningar på problem som uppstod. Drivkraften 
fanns alltid där men de fick ibland kämpa för att förbli hoppfulla. Okunskap om 
barnets framtid skapade rädsla (Pejlert, 2001). Vissa föräldrar skapade mening och 
hopp genom sin existentiella övertygelse och tro (Howard, 1998, Mcauliffe et. al., 
2013). 
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Symtomfrihet var något som ingav hopp enligt föräldrarna. De som upplevde 
perioder av mindre framträdande symtom eller symtomfrihet beskrev det som 
oundvikligt att börja tro och hoppas på en bättre framtid. Vissa föräldrar upplevde en 
förbättring när antipsykosmedicin inkluderades i behandlingen. Medicinen gav 
framtidstro och optimism om att deras barn skulle kunna bo och leva på egen hand. 
Framträdande symtom uppgav föräldrarna ge motsatt effekt. De beskrev att det var 
svårt att försöka vara positiv och hålla huvudet högt och samtidigt inte visa deras 
barn att de själva mådde dåligt (Mcauliffe et. al., 2013, Jungbauer et. al., 2004). 

Diskussion	  
Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att vara föräldrar till ett 
barn med schizofreni. I litteraturstudiens resultatredovisning framkom kategorierna: 
att konfronteras med att barnet har schizofreni, en förändrad familjesituation, att 
axla ett krävande vårdansvar, olika sätt att hantera den förändrade familjesituationen 
och synen på framtiden, med tillhörande underkategorier. I resultatdiskussionen 
relateras litteraturstudiens resultat med tidigare forskning och relevant 
omvårdnadsteori, familjecentrerad omvårdnad.   

Resultatdiskussion	  
I litteraturstudiens resultat beskrev föräldrar stigmatiseringen av diagnosen som ett 
stort hinder i vardagen. Stigmatiseringen bidrog till en rädsla över att bli dömd av 
samhället och att anhöriga inte skulle förstå, vilket ledde till att familjen isolerade sig. 
I en studie av Mizuno et. al (2013) beskrev mammor som hade barn med schizofreni, 
att familjen flyttade från staden där de tidigare bodde till följd av rädslan för hur 
samhället och grannskapet skulle uppfatta sjukdomen. Detta resultat kan jämföras 
med studier (jmf. Czuchta och McCay, 2010) där stigmatiseringen var en bidragande 
orsak till att föräldrarna som hade barn med schizofreni upplevde ensamhet och 
isolering. Den bristfälliga hjälpen från sjukvården ledde till att de undvek fortsatt 
kontakt, vilket förstärkte ensamheten och isoleringen. Utifrån dessa resultat kan 
slutsatser dras att det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om hur svårt det 
kan vara för föräldrarna att söka vård för sina sjuka barn. En ökad medvetenhet om 
hur stigmatiseringen påverkar familjen kan förbättra bemötandet, vilket kan leda till 
att föräldrarna upplever sjukvården som en bättre resurs och en trygg plats där de 
inte blir dömda. Stigmatisering är en samhällelig aspekt som påverkar föräldrarnas 
liv. En ökad medvetenhet inom samhället skulle kunna motverka stigmatiseringen.	  
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I litteraturstudiens resultat framkommer det att föräldrar upplevde allmänt missnöje 
vid många vårdmöten. Bristfällig information och dåligt bemötande gjorde att 
föräldrarna uppfattade det som att vårdpersonalen ignorerade dem och inte tog 
barnets problem på allvar, vilket bidrog till ett ökat misstroende till vården. 
Resultatet är i linje med två studier (jmf. Czuchta et. al., 2001, Chauffey och Fossey, 
2004), där föräldrar till barn med schizofreni upplevde svårigheter att få tillgång till 
adekvat vård till sitt barn, vilket beskrevs som frustrerande. I litteraturstudiens 
resultat framkommer det att föräldrarna upplevde att kunskapen som de hade inte 
utnyttjades och togs tillvara på av vårdpersonal. Istället kände de sig skuldbelagda 
och beskyllda av vårdpersonal för att vara en bidragande orsak till barnets tillstånd. 
Detta resultat är i linje med en studie (jmf. Johansson et. al., 2013) där föräldrarna 
till barn med schizofreni uppfattade sig som en källa till kunskap som inte 
utnyttjades. När föräldrarna exkluderades i vårdandet av barnen förstärkte detta 
känslor av otillräcklighet och hjälplöshet. I litteraturstudiens resultat beskrev 
föräldrar att hjälplösheten ökade i kontakt med vården och att de fick hantera 
familjesituationen själva. Ett liknande resultat redovisas i en studie av Saunders 
(2013) där barnets psykotiska och våldsamma beteende eskalerat och när mödrarna 
sökte vård berättade vårdpersonal att de inte kunde hjälpa dem. Detta upplevde 
mödrarna som respektlöst eftersom barnen inte fick hjälp och föräldrarna inte blev 
tagna på allvar.  
 
I litteraturstudiens resultat framkom ett missnöje med den familjeinriktade vården. 
Föräldrarna fick inte utrymme för personliga frågor eller uttrycka sina personliga 
erfarenheter. I en litteraturöversikt av Caqueo-Urizar et. al. (2015) undersöktes hur 
familjefokuserade åtgärder påverkade familjer, där barnet i familjen hade schizofreni. 
Det framkom att de familjefokuserade åtgärderna fokuserade mest på individen med 
schizofreni, vilket gjorde att föräldrarna inte fick den hjälp de behövde. I 
litteratstudiens resultat framkom det att föräldrar kunde visa en tacksamhet till 
sjukvården när de fick bra information och samarbetet fungerade. Utifrån vad 
resultaten visar kan slutsatsen dras att uppfattningen om sjukvården kan variera 
utifrån i vilken grad behoven tillgodoses. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 
uppmärksammar föräldrarnas behov att bli inkluderade i vården samt ser dem som 
en tillgång i barnets tillfrisknande. Inkluderingen bidrar även till att de får känna sig 
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behövda och detta kan leda till ökad känsla av kvalité i vården.  
	  

Litteraturstudiens resultat visar att föräldrarna upplevde att vårdansvaret sträckte sig 
över dygnets alla timmar. Detta gjorde det svårt att hinna med heltidsjobb, personliga 
aktiviteter och intressen. Resultatet är i linje med en studie (jmf. Chauffey et. al., 
2004), där föräldrar till barn med schizofreni upplevde att den ökade belastningen i 
vardagen påverkade dem negativt. Det resulterade i stress och oro som ledde till 
psykisk och fysisk ohälsa. Litteraturstudiens resultat visade att vardagens 
påfrestningar resulterade i stress och att föräldrarna prioriterade bort sig själva. Det 
framkom även att påfrestningarna och ansvaret skilde sig mellan mammor och 
pappor. I en studie av Wancata et. al. (2008) undersöktes könsskillnader i 
belastningen hos föräldrar till barn med schizofreni. I studien svarade 64,5% av 
mammorna och 37,5% av papporna att de upplevde stress relaterat till tidigare 
händelser i barnens liv exempelvis självmordsförsök. På frågan om utbrändhet eller 
ohälsa var även där upplevelsen vanligare hos mammorna; 54,8% jämfört med 34,6% 
hos papporna. Utifrån resultatet kan slutsatser dras att det är en påfrestande och 
belastande att vara förälder till ett barn med schizofreni. En medvetenhet hos 
sjuksköterskan, om att den upplevda belastningen kan skilja sig mellan könen hos 
föräldrarna, kan bidra till att sjuksköterskan kan medvetandegöra dem om detta. 
Detta kan leda till att ansvaret och belastningen fördelas bättre mellan föräldrarna. 
 
I studien av Wancata et. al. (2008) beskrev föräldrarna en personlig påverkan och en 
förlust i deras egna liv där njutning och glädje hade försvunnit. Det var en kamp 
mellan vem man var och vem man behövde vara. I studien av Chauffey et. al. (2004) 
beskrev föräldrar att de upplevde sig vara fast i livssituationen med omfattande vård 
av sitt barn med schizofreni, samtidigt som den var självvald i och med att de alltid 
ville göra vad som var bäst för deras barn. I litteraturstudien beskrevs det att 
föräldrarnas erfarenheter hade lett till en personlig utveckling. De som upplevde 
personlig utveckling hade blivit starkare individer och lärt sig uppskatta vad de hade i 
livet. Utifrån detta kan slutsatser dras att liknande situationer kan upplevas på olika 
sätt. Denna kunskap är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna möta föräldrarna och 
se till deras personliga behov. 
 
Systemteori beskriver Benzin, Hagberg och Saveman (2009, 76-77) som en teori där 
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familjen ses som ett system och fokus ligger på relationer mellan familjemedlemmar. 
Familjemedlemmarna påverkar varandra och familjen ses som en helhet. Teorin har 
som utgångpunkt att situationer och händelser kan upplevas på olika sätt. En 
förståelse för familjen är viktig för att motverka att sjuksköterskan utvecklar en egen 
sanning om hur familjesystem fungerar. Familjesystem är unika och sjuksköterskan 
måste se till varje enskild familjs behov. Vid genomförandet av familjeinriktade 
vårdinsatser är det även viktigt att se till föräldrarnas behov av att få yttra sig. Enligt 
Eglán och Fridlund (2009, 150-151) underlättas detta genom ett salutogent 
förhållningssätt där sjuksköterskan ser till den enskilde föräldern, dess vardagsliv och 
situation. Sjuksköterskan kan hjälpa till att identifiera och stärka föräldrarnas egna 
resurser, vilket kan bidra till att föräldrarna själva kan hantera och förbättra deras 
egna vardagsliv och livssituation. Utifrån detta kan slutsatser dras att genom att 
använda sig av ett familjefokuserat förhållningssätt och se familjen som en helhet så 
kan sjuksköterskan förbättra föräldrarnas förutsättningar att hantera situationen. 
Samarbetet med vården ökar samt föräldrarnas möjlighet att vårda sina eget barn, 
vilket kan leda till bättre förutsättningar för barnet.  

	  

Litteraturstudiens resultat visar att föräldrarna upplevde att bristande kunskap om 
barnets sjukdom bidrog till en känsla av otillräcklighet i vårdandet av sitt barn. Ökad 
kunskap bidrog till ökad förståelse, vilket bidrog till ökad hanterbarhet av den 
förändrade familjesituationen. I litteraturstudien framkom även att genom positivt 
tänkande kunde acceptans utvecklas. Acceptans underlättade hanteringen av 
situationen och minskade ängslan när problem uppstod i vardagen. Relationen till 
sitt barn blev bättre och mer lättsam när föräldrarna lärde sig att acceptera 
situationen. I en studie av Huang et. al. (2007) beskrevs två kognitiva 
hanteringsstrategier, positivt tänkande och kunskapssamlande. Kunskapssamlande 
hade fokus på att samla kunskap om sjukdomen vilket bidrog till ökad förståelse för 
hur de bäst skulle ta hand om det sjuka barnet. Positivt tänkande medförde att 
föräldrar använde sig av problemlösning i större utsträckning för att hantera 
vardagen. Detta resultat kan jämföras i en studie (jmf. Bishop och Greeff, 2015) där 
ökad kunskap om sjukdomen medförde ökad förståelse och hantering av 
livssituationen för föräldrar till barn med schizofreni. I litteraturstudiens resultat 
beskrevs behovet av stöd från omgivningen som viktig, vilket ledde till att familjerna 
sökte sig till stödgrupper för att få hjälp och tips. Genom att jämföra sin situation 



 20 

med andra familjer och föräldrar, ökade förståelsen. Resultatet är i linje med en 
studie (jmf. Bishop et. al., 2015), där stödgrupperna sågs som en kunskapskälla och 
ett forum, där de kunde dela med sig av personliga erfarenheter och lära varandra 
hanteringsstrategier utifrån sin kunskap. Grupperna medförde en betydelsefull 
gemenskap för föräldrar som var i samma utsatta situation. I litteraturstudiens 
resultat framkom det att gemenskapen bidrog till att föräldrarna slapp sörja i 
ensamhet och motverkade isoleringen som uppstått till följd av stigma. Utifrån 
resultaten ovan kan slutsatser dras att det finns olika sätt att öka möjligheten att 
hantera situationen. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om dessa för 
att kunna hjälpa föräldrarna när ett barn i familjen lider av schizofreni. Genom ett 
lärande förhållningssätt kan sjuksköterskan identifiera och påpeka förmågor som 
föräldrarna har, vilket de kanske inte är fullt medvetna om. Det är även viktigt att 
informera om stödgrupper, vilken hjälp de kan bidra med och hur man kan komma i 
kontakt. Detta för att tillgodose föräldrarna med ytterligare resurser för att 
underlätta hanteringen av situationen. 

Metoddiskussion	  	  
I genomförandet av litteraturstudien valdes kvalitativa studier för att svara på det 
fastställda syftet som var att belysa erfarenheter av att vara förälder till ett barn med 
schizofreni. Med hjälp av kvalitativa studier försökte författarna karaktärisera, 
gestalta och visa egenskaperna på det valda fenomenet, detta för att bidra till 
förståelse. Kvantitativ metod har istället en utgångspunkt att beskriva mängden av 
denna karaktär eller egenskap (Olsson et. al., 2011, 106). Med detta som 
utgångspunkt kan slutsatsen dras att författarna använt sig av en relevant metod för 
att besvara litteraturstudiens syfte. Nio kvalitativa studier inkluderades i 
resultatbeskrivningen vilket kan anses som en svaghet eftersom antalet är relativt 
lågt. Ett högre antal artiklar skulle kunnat påverka resultatredovisningens innehåll 
genom att bidra med ytterligare information utöver de valda studierna.	  En	  styrka	  är	  

att	  studierna som inkluderades var innehållsrika och beskrivande samt svarade på 

syftet. Författarna anser att detta kompenserar det relativt låga antalet studier. 
 
Alla studier är skrivna på engelska. Båda författarna har engelska som andraspråk 
vilket kan ha påverkat resultatet genom misstolkning av språket i 
översättningsprocessen. För att motverka feltolkning och öka förståelsen har 
författarna använt varandra och lexikon som hjälp i analysen, detta för att styrka 
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resultatets trovärdighet.	  Av de nio studierna som inkluderades i resultatet är samtliga 
av kvalitativ ansats. Två studier är utförda i Sverige, två i Kanada och en i Irland, 
USA, Korea, England samt Tyskland. Författarna inkluderade studier från 
västerländska länder samt länder med liknande ekonomiska förutsättningar. Detta 
för att öka resultatets överförbarhet som enligt Polit och Beck (2014, 323) styr i 
vilken utsträckning kvalitativa fynd kan överföras och appliceras i andra grupper och 
miljöer. Studien från Korea skiljer sig från resten av de valda studierna ur ett 
kulturellt perspektiv, resultatets överförbarhet minskar på grund av detta. Studien 
från Korea liknar de andra studierna genom beskrivningen av upplevelsen av att vara 
förälder till ett barn med schizofreni samt bidrog med kunskap som svarade på syftet. 
Detta gjorde att studien inkluderades. 	  

	  

Studiernas publikationsår begränsades till tidigt 90-tal för att kunna hitta tillräckligt 
med studier som svarade på syftet. Samhället och vårdsystem är ständigt i förändring 
vilket påverkar resultatredovisningens överförbarhet till nutid. Att författarna inte 
funnit nyare studier kan ses som en svaghet. Litteraturstudiens resultat visade dock 
att beskrivningen av föräldrarnas upplevelser i studierna inte förändrats märkbart 
över tid och att upplevelsen är densamma, oavsett publikationsår av de valda 
studierna. Detta stärker överförbarheten av resultatet.	  
	  

Samtliga studier kvalitetsgranskades med hjälp av en bedömningsmall (Bilaga 3) för 
kvalitativa studier, erhållen av Olsson et. al. (2011, 285). Denna mall graderar 
kvaliteten på studiens innehåll i tre grader. Grad I motsvarar 80 – 100 % av 
bedömningsmallens poängsumma, grad II motsvarar 70 – 79 % och slutligen grad III 
motsvarar 60 - 69%. Studier där procentsatsen inte nådde upp till 60 % ansågs inte 
vara av kvalitet nog att inkluderas i resultatredovisningen (Olsson et. al., 2011, 279). 
Totalt 1 av de 10 valda studierna exkluderas ur litteraturstudiens resultatredovisning 
på grund av för låg kvalitet. Detta för att styrka resultatets trovärdighet.	  
 
Kvalitetsanalyserna genomfördes först på enskilda håll för att författarna ville vara 
oberoende och inte påverka varandras uppfattning. Sedan sammanställdes 
kvalitetsanalyserna gemensamt där författarna jämförde likheter och skillnader för 
att tillsammans avgöra studiernas kvalitet. Resultatanalysen inspirerades av Fribergs 
metod för litteraturöversikt (2012, 127-129). Tolkning, kondensering och kodning 
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skedde först på enskilda håll, texternas likheter och skillnader bildade sedan 
underkategorier som i sin tur bildade gemensamma kategorier. Att arbeta på varsitt 
håll ansåg författarna vara ett sätt att stärka resultatets trovärdighet och ett sätt att 
validera varandras analysarbete. 	  
 
I samtliga 9 studier som ingick i litteraturstudiens resultatredovisning är det 129 
deltagare, varav 71 (55 %) är kvinnor och 58 (45 %) är män. Siffrorna visar att 
spridningen av kön är jämnt fördelad, med något fler kvinnor än män. Detta anser 
författarna som stärkande för resultatredovisningens mångsidighet. I 
resultatredovisningen framgick en skillnad i hur mammorna och papporna 
förväntades axla olika ansvarsroller med olika vårdansvar. Upplevelsen av 
familjesituationen kunde även ses olika beroende på kön. Fem av nio studier 
redovisade inte bortfall av deltagare och detta kan vara en svaghet eftersom man inte 
får veta vilka som inte valt att delta i studien och varför. 	  

Forskningsetisk	  diskussion	  
Studierna i resultatbeskrivningen skulle vara peer-reviewed, etiskt granskade samt 
att studierna skulle visa på ett etiskt förhållningssätt där ett tydligt resonemang 
redovisades. Där ett etiskt tillstånd inte redovisades undersökte författarna 
tidskriftens etiska villkor vid publicering och om artikeln förde ett etiskt resonemang. 
Fem av de nio studierna redovisade etiskt tillstånd. Resterande studier förtydligade 
inte detta tillstånd och då granskades tidskrifterna. Där framkom att tidskriften 
krävde etiskt tillstånd samt att riktlinjer för Helsingforsdeklarationen (2013) följts 
vad gäller studier på människor vid publicering. Samtliga studier förde ett etiskt 
resonemang vad gällde deltagarnas säkerhet, anonymitet och att deltagandet i 
studien var frivilligt. Litteraturstudiens författare önskade dock att de lästa studierna 
kunde ha fört ett mer utförligt etiskt resonemang kring ämnets känslighetsgrad och 
vilken påverkan detta kunde haft på deltagarna. Detta kunde ha medfört en 
ytterligare förståelse för studiernas etiska resonemang. Författarna ansåg att det 
etiska tillståndet var viktigt för att säkerställa deltagarnas rättigheter och värde. 
 
Bakgrunden till etiska regler för humanforskning balanseras mellan två värden, 
kunskapskravet och skyddskravet. Där ställer man värdet av ökad kunskap mot 
värdet att bevara individens integritet och handlingsfrihet (Olsson et. al, 2012, 86). 
Grundläggande är att människors välmående ska ges företräde framför samhällets 
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och vetenskapens behov. Forskning får endast godkännas om den kan utföras med 
respekt för människovärdet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 	  
 
Under analysprocessen kan genomförandet ha påverkats av författarnas begränsade 
erfarenheter i tillvägagångssättet och som kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. 
Eventuella föreställningar och förutfattade meningar kan också ha påverkat 
perspektivet på det valda området. Vårt etiska ansvar har vart att under arbetets gång 
eftersträva ett kritiskt tänkande samt att redovisa allt resultat som svarade mot syftet 
så korrekt som möjligt. Vissa meningsenheter kunde under analysprocessens gång 
framstå som breda och passande under flertalet kategorier. Författarna diskuterade 
då tillsammans var de lämpligast skulle bli utplacerade. 	  

Konklusion	  
Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att vara förälder till ett 
barn med schizofreni. Litteraturstudien visar på en djupare förståelse för hur 
föräldrarnas livssituation påverkas när barnet insjuknar i schizofreni, vilka hinder de 
kan möta i sin vardag och hur de hanterar situationen.  
 
Vikten av ett professionellt och adekvat bemötande i sjuksköterskans arbete lyfts. 
Genom att tillgodose föräldrarnas behov och inkludera dem i vården av sina barn, 
kan detta inge ett ökat förtroende till sjukvården. Detta kan även stärka föräldrarnas 
roll i vårdandet, frigöra deras resurser samt höja livskvalitén inom familjen. En ökad 
kunskap hos sjuksköterskan om den upplevda stigmatiseringen kan medföra en ökad 
förståelse kring hur svårt det kan vara att söka vård för drabbade familjer. Genom ett 
salutogent förhållningssätt och genom att se till alla individer i familjen bidrar 
sjuksköterskan till en familjefokuserad omvårdnad. Det bidrar till att alla individers 
behov uppmärksammas och ses som betydelsefulla, vilket leder till att både föräldrar 
och det sjuka barnet i större utsträckning får den hjälp de behöver. Ett 
familjefokuserat förhållningssätt bör genomsyra utformningen av vården för att 
säkerställa kvalitet och tillgänglighet. 
 
Vidare forskning inom området skulle kunna bidra till att öka förståelsen om hur 
föräldrarnas livssituation kan upplevas. Ökad förståelse kan bidra till ny professionell 
kunskap som kan leda till att sjuksköterskor lättare kan identifiera och bemöta 
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behoven som uppstår. Det kan leda till att situationen för föräldrarna underlättas 
vilket underlättar och förbättrar livssituationen för dem och deras sjuka barn. 
Författarna uppmuntrar till vidare forskning där föräldrar själva får berätta vad de 
upplever ge stöd, hjälp och vilka typer av familjecentrerade vårdinsatser som gett 
positiv effekt. Studier uppmuntras även där föräldrarna själva får berätta vad de 
upplever skulle kunna förbättra deras situation och tillgång till vård. Detta skulle 
kunna leda till ny kunskap som kan användas i förbättringsarbeten inom sjukvården. 
Författarna uppmuntrar även till studier där könsskillnader i föräldrarollen 
undersöks samt samband mellan social klass, etnicitet och tillgången till adekvat 
vård.



	  

 

Referenslista	  	  
Allgulander, C. (2014). Schizofrena syndrom och andra psykoser. Klinisk psykiatri. 
Ss 125-155. (3:2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB 
 
Benzin, E., Hagberg, M., & Saveman, B. (2009). Familj och Sociala Relationer. I 
Friberg, F & Öhlén, J. [red.] Omvårdnadens grunder - Perspektiv och 
förhållningssätt. Ss 67-87 (1:6 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Bishop, M., & Greeff, A. (2015). Resilience in families in which a member has been 
diagnosed with schizophrenia. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 
22, 463-471.  
 
Bryman, A. (2008). Att komma igång - Litteraturgenomgång. I Ljunggren, M., & 
Sterner, Å. [red.] Samhällsvetenskapliga metoder. Ss 99. (2:5. uppl.). Stockholm: 
Liber AB  
 
Caqueo-Urizar, A., Rus-Calafell, M., Urzúa, A., Escudero, J., & Gutiérrez-Maldonado, 
J. (2015). The role of family therapy in the management of schizophrenia: challenges 
and solutions. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 145-151.  
 
Chauffey, L., & Fossey, E. (2004). Caring and daily life: occupational experiences of 
women living with sons diagnosed with schizophrenia. Australian Occupational 
Therapy Journal, 51, 199-207.    
 
Czuchta M, D., & McCay, E. (2001). Help-Seeking for parents of individuals 
experiencing a first episode of schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing, 15, 
159-170.  
 
Clarke, D., & Winsor, J. (2010). Perceptions and need of parent’s during a young 
adult’s first psychiatric hospitalization: “We’re all on this little island and we’re going 
to drown real soon”. Issues in Mental Health Nursing, 31, 244-247. 
 



 

Davis J, D., & Schultz L, D. (1997). Grief, parenting and schizophrenia. School of 
Public Health, Faculty of Health Sciences, 46, 369-379. 
 
Eakes G, G. (1995). Chronic sorrow: The lived experience of parents of chronically 
mentally ill individuals. Archives of Psychiatric Nursing, 9, 77-84. 
 
Eglán, C., & Fridlund, B. (2009). Vuxet vardagsliv. I Friberg, F & Öhlén, J. [red.] 
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt. Ss 150-151 (1:6 uppl.). 
Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. [red.] Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Ss 127-129, 133-134. (2. uppl.). 
Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Godress, J., Ozgul, S., Owen, C., & Foley-Evans, L. (2005). Grief experiences of 
parents whose children suffer from mental illness. Australian and New Zealand 
Journal of Psychiatry, 39, 88-94. 
 
Hedman Ahlström, B. (2014). Familje- och barnperspektivet - hur är det att leva som 
närstående?. I Skärsäter, I. [red.] Omvårdnad vid psykisk ohälsa. Ss 399-423 (2:2 
uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.  
 
*Howard, B, P. (1998). The experience of fathers of adult children with 
schizophrenia. Issues in Mental Health Nursing, 19, 399-413.  
 
Huang, X-Y., Sun, F-K., Yen, W-J., & Fu, C-M. (2007). The coping experiences of 
carers who live with someone who has schizophrenia. Journal of Clinical Nursing, 17, 
817-826.  
 
Johansson, A., Andershed, B., & Anderzen-Carlsson, A. (2013). Conceptions of 
mental health care - From the perspective of parents’ of adult children suffering from 
mental illness. Nordic College of Caring Science, 28, 496-504.  
 
*Jung, M. (2000). Lives of two korean mothers of children with schizophrenia: An 



 

interpretive approach. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 6, 
87-92. 
                                                              
*Jungbauer, J., Wittmund, B., Dietrich, S., & Angermeyer, C, M. (2003). Subjective 
burden over 12 months in parents of patients with schizophrenia. Archives of 
Psychiatric Nursing, 17, 126-134.  
 
*Knudson, B., & Coyle, A. (2002). Parents’ experiences of caring for sons and 
daughters with schizophrenia: a qualitative analysis of coping. European Journal of 
Psychotherapy & Counselling, 5, 169-183. 
 
MacGregor, P. (1994). Grief: the unrecognized parental response to mentall ilness in 
a child. National Association of Social Workers, Inc, 39, 160-166. 
 
Mattsson, M. (2014). Psykoser. I Skärsäter, I. [red.] Omvårdnad vid psykisk ohälsa. 
Ss 131-142. (2:2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.  
 
*Mcauliffe, R., O’connor, L., & Meagher, D. (2013). Parents’ living with and caring for 
an adult son or daughter with schizophrenia at home in Ireland: a qualitative study. 
Journal of Psychiatric Health and Nursing, 21, 145-153. 
 
*Milliken, P., & Northcott, H. (2003). Redefining parental identity: Caregiving and 
schizophrenia. Qualitative Health Research, 13, 100–113. 
 
Mizuno, E., Kumiko, T., Kamizawa, N., Sakai, I., & Yamazaki, Y. (2013). Female 
families’ experiences of caring for persons with schizophrenia. Archives of 
Psychiatric Nursing, 27, 72-77.  
 
*Nyström, M., & Svensson, H. (2004). Lived experiences of being a father of an adult 
child with schizophrenia. Issues in Mental Health Nursing, 24, 363–380. 
     
Olsson, H., & Sörenssen, S. (2011). Forskningsetiska aspekter, Användning och 
integration av olika forskningsmetoder, Metoder för datainsamling, Forskning för 



 

evidensbaserad omvårdnad. I Widegren, M. [red.]. Forskningsprocessen. Ss 86, 97 
106, 131, 154, 279, 285. (3. uppl.). Stockholm: Liber AB. 
 
*Pejlert, A. (2001). Being a parent of an adult son or daughter with severe mental 
illness receiving professional care: parents’ narratives. Health and Social Care in the 
Community, 9, 194-204.  
 
Polit F, D., & Beck T, C. (2014). Trustworthiness and integrity in qualitativa 
reasearch. I Burns, C. [red.] Essentials of nursing reasearch appraising evidence for 
nursing practice. Ss 323. (8. uppl.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  
 
Saunders, J. (2013). ”At wits end!”: perspectives of hispanic caregivers of a family 
member with schizophrenia. Issues in Mental Health Nursing, 34, 451-458.  
 
Segesten, K. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvantitativ forskning. I Friberg, F. [red.] Dags för uppsats: vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. Ss 111-121. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur 
AB. 
 

Socialstyrelsen. (2011). Nationella riktlinjer för psykosociala insatser 2011. (2011-1-
3). Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Sveriges riksdag (1982) Hälsa och sjukvårdslagen 1982:763 §3f. Tillgänglig från: 
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-
763/ Hämtad 2015-11-11 

 

Teschinsky, U. (2000). Living with schizophrenia: The family illness experience. 
Issues in Mental Health Nursing, 21, 387-396. 
 

Wancata, J., Freidl, M., Krautgartner, M., Friedrich, F., Matschnig, T., Unger, A., 
Gösser, R., & Frülwald, S. (2008). Gender aspects of parents’ needs of schizofrenia 
patients. Soc Psychiatry Psychiatric Epidemiol, 43, 968-974. 



 

 
WHO – World Health Organization (1992) International classification of diseases 
(ICD-10). Tillgänglig från: 
http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf 
Hämtad 2015-12-15 
 
WHO - World Health Organization (2015) Schizophrenia. Tillgänglig från: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/en/ 
Hämtad 2015-12-02 

 

*Wiens, E, S., & Daniluk, C, J. (2009). Love, loss, and learning: The experience of 
fathers who have children diagnosed with schizophrenia. Journal of Counseling & 
Development, 87, 339-348. 
 
WMA - World Medical Association (2013) Helsingforsdeklarationen. Tillgänglig 
från: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 
Hämtad 2015-11-11 
 
Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I Friberg, F. [red.] Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Ss 57-80. (2. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
 
 
 
 



	  

 

Bilaga 1. Sökmatris 
 *= Överensstämmande titel, **= Läst abstrakt, ***= Läst artikel, ****= Kvalitetsgranskad, *****= Vald artikel

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 1* Urval 
2** 

Urval 
3*** 

urval 
4**** 

urval 
5***** 

2015 -
11-09 

CINAHL+ Psycinfo parent* 
AND 
experience 
AND 
schizophrenia 
AND 
care* 

English 
language 
Peer reviewed 
Nursing 
Journals 

133 50 15 5 5 5 

2015-
11-09 

CINAHL + Psycinfo schizophrenia 
AND lived 
experience AND 
father 

English 
language 
Peer reviewed 
Nursing 
Journals 

7 4 2 2 2 2 

2015-
11-09 

CINAHL + Psycinfo subjective 
burden AND 
parent* AND 
schizophrenia 

English 
language 
Peer reviewed 
Nursing 
Journals 

18 8 5 2 1 1 

2015-
11-09 

CINAHL + Psycinfo schizophrenia 
AND father 
AND experience 

English 
language 
Peer reviewed 
Nursing 
Journals 

69 25 10 6 1 1 



	  

 

 
Bilaga 2. Artikelöversikt                                                                            Teman är fetstilade i resultatetbeskrivningen.  

År, författare, 
land, tidsskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Howard, P B. 
 
USA 
 
1997 
 
Issues in Mental 
Health Nursing 

The experience 
of fathers of 
adult children 
with 
schizophrenia 

Att 
undersöka 
och beskriva 
pappors 
upplevelser 
av ha vuxna 
barn med 
schizofreni, 
med mål att 
undersöka i 
vilken 
utsträckning 
papporna var 
delaktiga i 
egenvården/ 
vårdandet av 
barnet. 

Tolv pappor inkluderades i studien. 
Studien inkluderade pappor till 
barn över 18 med diagnosen 
schizofreni. Deltagarna 
rekryterades via tips från 
mammorna i en annan studie som 
berörde schizofreni. Papporna 
samtyckte till inspelning av 
intervjuer och saknade medicinsk 
eller psykisk åkomma som kunde 
hindra deltagandet. Deltagarnas 
ålder varierade mellan 49 – 76 år. 
Ålder på barnen varierande mellan 
24-42år. Bortfall redovisas ej.  
 

Kvalitativ studie. 
Individuella intervjuer 
gjordes i hemmet eller i 
konferenslokal. 
Intervjuerna varade 
mellan 2-4 timmar och 
spelades in. Intervjuerna 
var semistrukturerade och 
baserades på en 
intervjuguide som efter 5 
intervjuer utvecklades 
med ytterligare teman för 
att fånga viktiga 
upplevelser. Resultatet 
analyserades med 
innehållsanalys 

Sex teman framkom: Diagnostillfället; 
mellan 14-26 år, problemen yttrade sig 
redan i tidiga ungdomsår. Kris/chock; 
både före och efter diagnostillfället. 
Lärande, coping och accepterande; 
vägen till acceptans. Delaktighet i vård; 
papporna stod för det ekonomiska 
ansvaret. Ouppklarade 
problem/händelser; hur det ska det gå 
för barnet när föräldrarna dör. 
Allvarlighetsgrad; situationen liknas 
vid att förlora en närstående. 

Grad: I 

Jung, M 
 
Korea 
 
2000 
 
Journal of the 
American 
Psychiatric 
Nurses 
Association 

Lives of two 
korean mothers 
of children with 
schizophrenia: a 
interpretive 
approach 

Förstå 
upplevelsern
a hos två 
koreanska 
mödrar som 
tar hand om 
sina barn 
med 
diagnosen 
schizofreni 

Deltagarna rekryterades genom en 
psykolog och en rådgivare. 
Rekryterande till studien var svårt 
då psykisk sjukdom döljs från 
allmänheten i Korea. Mödrarnas 
ålder var 42 och 52 och döttrarna 
var 20 och 26 år gamla.  

Kvalitativ. 6 - 8  
djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer utförda över en 
5 månaders period. En 
tolkande metod användes.  

Fem teman framkom: Moderns 
förståelse kring psykisk sjukdom; 
mödrarnas okunskap om barnets tillstånd. 
Vårdprocessen; mödrarnas försök till 
acceptans av barnets sjukdom. 
Vårderfarenheter; mödrarna anpassar 
sitt liv till barnets sjukdom. Ansvarsfull 
börda; moderns ansvar som primär 
vårdgivare och hur familjen påverkades. 
Meningarna med livet; två perspektiv 
om hur mödrarna ser på sitt egna liv att 
leva med ett barn med schizofreni.  

Grad: II 

	  



	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

År, författare, 
land, tidsskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Jungbauer, J 
Wittmund, B 
Dietrich, S 
Angermeyer, M 
C. 
 
Tyskland 
 
2003 
 
Archives of 
Psyciatric 
Nursing 

Subjective 
burden over 12 
months in 
parents of 
patients with 
scizophrenia 

Undersöka den 
subjektiva bördan 
hos en förälder med 
ett barn som har 
diagnosen 
schizofreni under 
en 12månaders 
period. 

Av 74 tillfrågade så deltog 51 
föräldrar varav 42 mammor och 9 
pappor. Patienternas medlåtande 
krävdes innan deras föräldrar 
tillfrågades. Föräldrarna hade en 
medelålder på 60 år och barnen 
på 35 år. Av patienterna bodde 41 
% fortfarande med sina föräldrar. 
Av 51 personer som ingick studien 
så hoppade 4 deltagare av. 

Kvalitativ. Narrativa 
intervjuer som i snitt var 
intervjuerna 30 minuter 
långa och alla 
intervjuades totalt 3 
gånger med 
sexmånaders intervall. 
Data analyserades i 
typologisk struktur.  

Sex teman framkom: Konstant hög 
nivå av börda; föräldrarnas 
upplevelse av omvårdnadsmomentens 
omfattning. Ökad börda vid 
förvärrade symtom: Föräldrarnas 
oro vid eskalerande symtombild. 
Minskad börda över tid: minskade i 
takt med att symtomen avtog under en 
period. Skiftande börda; bördan 
skiftade i samband med diagnosens 
yttringar. icke-sjukdomsrelaterade 
bördor dominerade; skifte av vilken 
börda som står i fokus.   
Konstant låg nivå av börda; 
föräldrar vars barn hade blivit lite/inte 
alls påverkad av schizofrenisymtom.   

Grad: I 

Knudson, B 
Coyle, A 
 
England 
 
2002 
 
The European 
Journal of 
Psycotherapy, 
Counselling & 
Health 

Parent’s 
experiences of 
caring for sons 
and daughters 
with 
schizophrenia: a 
qualitative 
analysis of 
coping 

Utforska 
föräldrarnas 
upplevelse av att 
leva med en son 
eller dotter som har 
schizofreni, och 
vilka 
hanteringsstrategier 
föräldrarna 
använder.  

Sex mödrar och två pappor 
rekryterades från två olika 
stödgrupper. Medelåldern var 61 
år. Föräldrarnas barn hade 
medelåldern 34 år och haft 
diagnosen mellan 5 – 25 år. 
Bortfall redovisas ej.  

Kvalitativ. Semi-
strukturerade intervjuer 
genomfördes enskilt och 
spelades in. Data 
transkriberades och 
analyserades med 
tematisk 
innehållsanalys.  

Fem teman framkom. Positiva 
symtom; föräldrarna lärt sig hantera 
de positiva symtomen. Negativa 
symtom; föräldrarnas upplevelse att 
dessa symtom var mer svårhanterade 
och problematiska. Socialt stöd; 
föräldrarnas varierande uppfattning 
om socialt stöd. Självhjälp-grupper; 
alla föräldrar fann stödgrupper som 
värdefullt. Psykiatrisk vård; 
föräldrarnas besvikelse och 
missförtroende till vården. 	  

Grad: I 



	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

År, författare, 
land, tidsskrift	  

Titel	   Syfte	   Urval	   Metod	   Resultat	   Kvalitet	  

Mcauliffe, R 
O’connor, L 
Meagher, D 
 
Irland 
 
2013 
 
Journal of 
Psychiatric 
Health Nursing	  

Parent’s 
experience of 
living with and 
caring for an 
adult son or 
daughter with 
schizophrenia at 
home in ireland: 
a qualitative 
study. 	  

Att 
undersöka 
erfarenheter/
upplevelser 
av att som 
förälder 
vårda och bo 
med ett barn 
diagnostisera
t med 
schizofreni 
på Irland	  

Föräldrarna rekryterades via en 
psykolog. Sex föräldrar deltog i studien, 
5 mammor och 1 pappa med ålder 
mellan 60 – 77 år. Föräldrarna skulle ha 
ett barn med diagnosen schizofreni som 
de bott med och vårdat i minst 2 år. Sista 
urvalet var att barnen till föräldrarna gav 
sitt medgivande till att föräldrarna skulle 
bli intervjuade. Bortfall redovisas ej.  
 	  

Semistrukturerade 
intervjuer, med en 
ämnesguide användes.  
Intervjuerna 
analyserades med 
Eklektisk metod.	  

Fyra teman framkom. Psykologisk 
tsunami; beskriver känslan av 
förödelse. Vårdandet; psykisk och 
fysisk börda. Hantering av den 
långvariga sjukdomen; 
antipsykotika, socialt stöd, spirituellt 
sysselsätta sig själv. Varierande 
framtidstro; Mixade känslor 
tacksamhet för medicin som 
fungerade bra. Orolig inför vad som 
ska hända barnet om de dog.	  

Grad: I	  

Milliken, J P. 
Northcott, H C. 
 
Kanada 
 
2003 
 
Qualitative 
Health Research	  

Redefining 
parental 
identity: 
Caregiving and 
schizophrenia	  

Att belysa 
svårighetern
a med att ha 
ett barn med 
schizofreni 
och hur det 
påverkar 
familjen. 	  

Tretton pappor och sexton mammor 
rekryterades via tidningsannonser och 
genom ett radioprogram, med en 
medelålder på 62 år. Bortfall redovisas 
ej. 	  

Kvalitativ studie,  
1,5 – 2 timmar långa 
enskilda intervjuer 
genomfördes. Data 
transkriberades och 
kodades för att sedan 
bilda kategorier. 
Författarna utgår ifrån 
grounded theory. 	  

Sju teman framkom: Förälder till 
en tonåring/ ung vuxen; 
Utmaningarna med att vara förälder 
innan diagnosen bryter ut. Bli 
marginaliserad; diagnosen 
förvärrades och de hinder som 
uppstod. Fråntagen föräldraroll; 
överväldigande föräldraansvar och 
identitetsförlust. Omfamna 
kollektivet; föräldrarna söker till 
stödgrupper. Återfå rollen som 
förälder; föräldrarna återfår sin 
identitet. Utvärdering av mitt liv; 
realistiska förväntningar på sitt barn 
och förståelse för sjukdomens 
påverkan. Den frigjorda 
föräldern; accepterande av sin roll i 
barnens liv.	  

Grad: II	  



	  

 

År, författare, 
land, tidsskrift	  

Titel	   Syfte	   Urval	   Metod	   Resultat	   Kvalit
et	  

Nyström, M 
Svensson, H 
 
Sverige 
 
2004 
 
Issues in Mental 
Health Nursing	  

Lived 
experiences of 
being a father of 
an adult child 
with 
schizophrenia	  

Analysera och 
beskriva 
levda 
upplevelser 
hos fäder med 
vuxna barn 
som har 
diagnosen 
schizofreni. 	  

Deltagarna rekryterades genom 
schizofrenistödgrupper, på grund av lågt 
deltagarantal kompletterades 
rekryteringen genom fyra lokala 
schizofreniföreningar för att uppnå 
kvoten sju deltagare. Sju pappor i 
åldrarna 63 – 78 vars barn haft diagnos 
sedan 80-talet. Barnen var mellan 16-19 
när diagnosen ställdes. 	  

Kvalitativ. Öppna 
intervjuer med 
hermeneutisk inriktning. 
Data granskades genom 
öppen och kritisk läsning 
med hjälp av olika teorier 
för att få fram 
förklarande tolkningar. 
Slutligen jämfördes alla 
funna tolkningar för att 
finna den lägsta 
gemensamma nämnaren 	  

Åtta teman framkom. Kaotisk 
situation; upplevelsen av barnens 
växande symtom. Riskera åtlöje när 
man söker hjälp; vårdens 
negligering av fädernas upplevelse. 
Förlorat självförtroende; hur 
pappornas självbild skadats av 
upplevelserna. Kronisk smärta och 
oro; känslorna till situationen. Hitta 
en viktig roll; pappornas framväxta 
roll till barnet. Skadat äktenskap; 
förslitningarna i föräldrarnas relation. 
Bli objektifierad i 
familjesituationer; missnöjet med 
familjestöttande interventioner. Nya 
värderingar; beskriver 
hanteringsstrategier.	  

Grad: 
II 	  

Pejlert, A 
 
Sverige  
 
2001 
 
Blackwell science, 
Health and social 
care in the 
community 
	  

Being a parent 
of an adult son 
or daughter with 
severe mental 
illness receiving 
mental care: 
parent’s 
narratives	  

Belysa 
upplevelsen 
av att vara 
vårdgivande 
förälder till 
ett barn med 
allvarlig 
psykisk 
sjukdom som 
lever i en 
vårdmiljö.	  

Föräldrar till 6 patienter med 
schizofreni som först fått psykiatrisk 
sjukhusvård för och sedan bytte 
vårdmiljö till ett gruppboende, 
tillfrågades. Av 10 föräldrar valde 8 att 
delta. Barnens medelålder var 41 år. 
Föräldrarnas ålder framgår ej. 	  

Intervjuer spelades in och 
varade mellan 1 – 2,5 
timmar. Texten 
analyserades sedan med 
fenomenologisk 
hermeneutik.	  

Fem teman framkom. Leva med 
sorg, vånda och konstant oro; 
svårigheter att förstå diagnosen och 
situationen. Leva med skam och 
skuld; svårigheter att förhålla sig till 
vårdsituationen samt skuldbelägger 
sig själv. Relationen till 
sjuksköterskor/vårdare; 
relationen till sjukvården. Hjälp och 
påfrestningar; förändrad syn på 
vårdpersonal. Acceptera 
situationen; fokusering på de 
positiva sakerna i livet hjälpte.	  

Grad: I	  



	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

År, författare, 
land, tidsskrift	  

Titel	   Syfte	   Urval	   Metod	   Resultat	   Kvalit
et	  

Wiens, S E. 
Daniluk, J C. 
 
Kanada 
 
2009 
 
Journal of 
Counseling & 
Development 
	  

Love, Loss and 
Learning: The 
experiences of 
fathers who 
have children 
diagnosed with 
schizophrenia	  

Ge en 
fördjupad 
förståelse hos 
pappor som 
levt med ett 
barn med 
schizofreni 
och belysa 
dess 
upplevelser. 	  

Sex pappor rekryterades genom flygblad 
som delades ut till stödgrupper och olika 
kliniker för psykisk ohälsa. Åldern hos 
papporna var 50-70 och barnen mellan 
18 – 31. Fyra av barnen hade haft 
diagnosen schizofreni i fyra år och två i 
8 år. Fem barn var söner och en var 
dotter. Ett av barnen var svårt sjuk och 
levde hemma och fem var ”stabila” och 
levde självständigt till och från. Bortfall 
redovisas ej. 	  

Kvalitativ. 1,5 – 2,5 
timmar långa 
gruppintervjuer spelades 
in där öppna frågor 
ställdes. Data 
bearbetades genom 
fenomenologisk analys i 
sju steg. 	  

Sex teman framkom: Reflektion av 
roller och ansvarsområden; hur 
de förhåller sig i takt med att 
diagnosen uppdagas. Känsla av 
sårbarhet och att vara 
förkrossad; upplevda känslor vid 
diagnostillfället. Känsla av sorg och 
förlust; upplevelsen av förlust till sitt 
barns liv och deras egna privatliv. 
Känsla av frustration till 
vårdsystemet; syn på vården. 
Känsla av beundran för sitt barn; 
fem barn som har en ”stabil” sjukdom 
och deras framsteg. Personlig 
utveckling och lärande; hur 
papporna utvecklas i sin roll som 
förälder. 	  

Grad:	  I	  



	  

 

Bilaga 3. Kvalitetsanalystabell.  
Bedömningsmall för studier av kvalitativ metod (Olsson och Sörensen, 2011, 285). 

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, 
representativbarhet) 

Ej 
acceptabel 

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 

Tolkningar av resultatet (kod, 
citat, 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) 

Slutssats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48): p p p p 
Grad I: 80 %    % 
Grad II: 70 %    Grad: 
Grad III: 60 %      
Titel: 
Författare: 


