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Abstrakt 

 

Bakgrund: Familjemiljön är en viktig del i barns liv som skapar varierande förutsättningar 

och möjligheter för varje individ. Att växa upp med en förälder som har psykisk sjukdom 

kan medföra förändrade uppväxtvillkor i jämförelse med andra barn till följd av att 

föräldern inte kan eller orkar ta sitt ansvar. Syfte: Syftet var att belysa barns upplevelse av 

att växa upp med en förälder som har psykisk sjukdom. Metod: En litteraturöversikt där 

kvalitativa och kvantitativa primärpublikationer ingick. Kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats användes under analysförfarandet. Resultat: Mental påverkan präglade 

barnens vardag och många jobbiga känslor beskrevs. De kämpade med att upprätthålla 

fungerande vardagsrutiner och skapade strategier för att täcka upp för förälderns brister.  

De hade behov av egen tid och försökte hitta andrum för att orka med sin vardag. Stöd  

från vuxna var betydelsefullt för barnen och de önskade information från professionella. 

Diskussion: Det är angeläget att tänka på att barn som anhörig har behov av stöd precis som 

vuxna och att åldersanpassad information ges. I vårdsituationer kan ett familjefokuserat 

synsätt fånga upp barns situation, känslor och behov, vilket bidrar till att nödvändigt stöd 

kan tillgodoses. Detta kan vara avgörande för hur barn utvecklas och hur deras mående 

påverkas under barndomen.  

Nyckelord: Barndom, föräldraskap, litteraturöversikt, psykisk sjukdom, upplevelser, 

uppväxtvillkor 

  



 

       

Abstract 

 

Background: The family environment is an important part of children's lives that create 

varied conditions and opportunities for every individual. Growing up with a parent who has 

mental illness can lead to changes in upbringing conditions in comparison with other 

children because of the parent's failure or ability to take responsibility. Purpose: The purpose 

was to describe children's experience of growing up with a parent who has mental illness. 

Method: A literature review that included qualitative and quantitative primary publications. 

Qualitative content analysis with an inductive approach was used during the analysis 

process. Result: The children's daily lives were characterized with mental development and 

many emotional feelings were described. They struggled to maintain effective routines and 

created strategies to cover up the parent's shortcomings. They needed their own time and 

tried to find breathing space to cope with their lives. Support from adults was important for 

the children and they desired information from professionals. Discussion: It is important  

to keep in mind that children as relatives, need support just like adults and that age-

appropriate information is provided. In care situations, a family-focused approach can 

capture the child's situation, their feelings and needs, which may help to provide the 

necessary support. This can be decisive for children’s development and wellbeing during 

childhood.  

Keywords: Childhood, experiences, literature review, mental illness, parenting, upbringing 
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Bakgrund 

Barn i familjer där förälder drabbats av sjukdom 

Barn förblir ofta osynliga i föräldrarnas möte med vården, oavsett vad föräldern vårdas för. 

Orsak hos vårdpersonal kan vara tidsbrist, rädsla för att äventyra relationen med patienten, 

eller för att ge skuldkänslor till föräldern som redan kämpar. Att föräldern inte berättar om 

barnets existens eller dess tillvaro kan bidra, liksom osäkerhet från vårdpersonal att prata 

med barnet. Noggrant övervägande om vad som är bäst för patienten och barnet på sikt 

beaktas inte alltid av vårdgivaren och kortsiktiga lösningar kan vidtas av bekvämlighetsskäl 

(Gullbrå, Smith-Sivertsen, Rortveit, Anderssen & Hafting, 2014). Ungefär en tredjedel av 

personalen inom hälso- och sjukvården i Sverige tar aktiv kontakt med barn som är anhöriga 

och skillnaden är liten mellan somatisk och psykiatrisk vård. Riktlinjer för att hitta, ta hand 

om och informera barn är dock bättre inom psykiatrisk vård än inom andra enheter 

(Knutsson, Enskär, Andersson-Gäre & Golsäter, 2017). Vuxna i omgivningen som vet att ett 

barn har svårigheter, men väljer att inte prata eller fråga av rädsla eller bekvämlighetsskäl 

beskrivs även av Skerfving (2015) då barn till föräldrar med psykisk sjukdom i intervjuer 

menade att personal i skolan sällan hade frågat något om hur det var hemma. 

 

Växa upp i familj där förälder har psykisk sjukdom 

Förmåga hos föräldrar att ge känslomässigt stöd, omvårdnad och en ordnad tillvaro kan 

avgöra hur ett barns fortsatta liv blir och hur barndom och uppväxt gestaltar sig (Skerfving, 

2015). Att inte vara lyhörd i sin omsorg som förälder kan göra att barnet möter inkonsekvens 

eller försummelse, vilket kan leda till problem i senare relationer. Föräldrar som drabbats av 

psykisk sjukdom har ofta behov av stöd eller vägledning i föräldrabeteenden och genom rätt 

stöd samt medicinering kan de flesta klara av föräldrarollen bra (Reupert & Maybery, 2007). 

Tidigare studier har beskrivit att barn till föräldrar med psykisk sjukdom ansett att de haft 

stora problem när de ser tillbaka på sin barndom och att de inte förstått det förrän senare. De 

tog ofta på sig skulden, kände sig isolerade och saknade information om vart eller till vem de 

kunde vända sig för att få stöd och hjälp. På samma gång hade de vid tillfällen som det 

funnits någon att prata med, underförstått uppfattat det som att de inte fick avslöja eller 

prata om föräldrarnas sjukdom (Mattejat & Remschmidt, 2008).  
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Belastning och riskfaktorer för egen psykisk ohälsa eller sjukdom  

Förälderns bristande förmåga att vårda och ta ansvar leder ofta till att vardagen blir fylld av 

ansvarstagande för barnet. Förälderns problem påverkar barnens uppväxtvillkor och ofta 

tvingas de välja bort egna behov och studier, med utanförskap i sociala sammanhang och på 

arbetsmarknaden som följd (Gray, Robinson & Seddon, 2008). Barnens situation beskrivs i en 

metasyntes som att navigera i oförutsägbarhet, där rollen som ansvarsfull vårdare till 

förälder präglades av oro, ledsamhet och skam samt önskan att föräldern ska bli frisk eller få 

hjälp. Hanteringsstrategier genomsyrade barnens tillvaro där de försökte dela bördan med 

anhöriga i samtal. Likaså genom att fly emotionellt och via fysisk avskildhet (Dam & Hall, 

2016). Barn som växer upp under förutsättningar som beskrivits, har ökad risk att själva 

drabbas av psykisk sjukdom eller ohälsa. Dels är den biologiska ärftligheten betydande, 

särskilt vid vissa diagnoser, dels bidrar sjukdom till ändrade omständigheter i familjen. 

Dessa påverkar ofta faktorer som utbildning och ekonomi, vilket i sin tur begränsar hobbyer, 

matvanor och status överlag. Det som kan ha störst betydelse är dock att en viktig nära 

känslomässig relation mellan barn och förälder kan bli störd, vilket påverkar relationen och 

interaktionen negativt (Mattejat & Remschmidt, 2008).  

 

Det finns flera riskfaktorer i barns uppväxt som kan leda till att barnet själv drabbas av 

psykisk sjukdom. Genetiska faktorer i kombination med förälderns oförmåga relaterad till 

sjukdomssymtom, påverkar möjligheten att ge stöd och uppfostra barnet på ett gynnsamt 

sätt (Beardslee, Versage & Gladstone, 1998). Föräldrarnas förhållande med varandra eller ny 

partner äventyras ofta av att affektiv sjukdom förekommer hos en eller båda parter. De 

starkaste förespråkarna hävdar att ett komplext samspel mellan genetisk sårbarhet och 

miljöfaktorer spelar betydande roll då dessa faktorer i kombination, ofta står för uppkomst 

av affektiv sjukdom. Barn till föräldrar med affektiv sjukdom har mer psykiatriska 

störningar av både genetiska och miljömässiga orsaker i jämförelse med barn till friska 

föräldrar. En bra relation med minst en förälder, särskilt under tidig barndom, är en 

betydande skyddsfaktor för barns psykiska hälsa (Reupert & Maybery, 2007). Tonåren är en 

period av sårbarhet då risk att drabbas av depressiva problem finns, oavsett hur hemmiljön 

och förälderns hälsa är. En uppföljning i vuxenlivet av barn till deprimerade föräldrar, 

bekräftar att starten i livet har betydelse för hur framtiden gestaltar sig och att motgångar 
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under uppväxten verkade öka risk för egen sjukdom. Barn till föräldrar som har depressiv 

sjukdom drabbas i högre grad av både psykiatriska och medicinska problem och fungerar 

därav sämre i arbetslivet och familjen (Weissman et al. 2006).  

 

Barns rätt   

Barn ska skyddas mot diskriminering som beror på föräldrars ställning i livet. Alla barn har 

lika stort värde, samma rättigheter och deras rätt till liv och utveckling ska säkerställas. 

Vårdnadshavare har utifrån sin förmåga och ekonomiska resurser det huvudsakliga ansvaret 

för att barns utveckling främjas och att dess levnadsvillkor säkerställs. Barnkonventionen ska 

nationellt vidta åtgärder för att stödja vårdnadshavare i detta (Hammarberg 2006, s. 34-35, 

46). Enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), 1§, kap. 14, har de som arbetar med och 

utför uppgifter kring barn och unga, skyldighet att observera, agera samt anmäla om barn 

misstänks fara illa. Det pågår ett arbete som syftar till att barnkonventionen ska inkorporera i 

svensk lagstiftning, vilket kan komma att trygga barnens ställning om det blir implementerat 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 2016:19). Folkhälsomyndigheten (2016, s. 11-12) menar 

att det inte är möjligt eller primärt att eliminera riskfaktorer, men att grundläggande 

skyddsfaktorer är viktiga att tillgodose. Detta kan vara att föräldrarna får stöd i 

föräldrarollen, att andra vuxna finns där, att barnet får stöd i skolan och att vänner finns. 

 

Samhällets ansvar 

Socialstyrelsen (2013, s. 15) menar att barn skapar sanningar med hjälp av fantasier och egna 

föreställningar om sådant de inte förstår. De påverkas av hur föräldern mår, oroar sig ofta 

mer än vuxna, ibland helt i onödan, till följd av informationsbrist. Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30), 7 §, kap. 5, beskriver att barns behov av information, råd och stöd särskilt 

bör beaktas om barnets förälder är i behov av eget stöd och vård, har en allvarlig fysisk 

sjukdom, skada, psykisk störning, någon form av missbruk eller avlider. I skollagen (SFS 

2010:800), 25 §, kap. 2 beskrivs att hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete 

inom elevhälsan där skolsköterskan är verksam ska stödja utveckling mot målen genom 

insatser med hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. Skerfving (2015) fann att 

skolsköterskan har kunnat ge betydande stöd genom samtal med elever. Likaså 

Hammarlund, Falk, Lind & Thorstensson (2015) beskriver att skolsköterskan har en unik 
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position som del i elevhälsoteamen. Möjligheter att upptäcka barn som ännu i det tysta lever 

i en svår vardag finns både genom egna möten och teamets arbete, där elever kan 

uppmärksammas på flera sätt. Weissman et al. (2004), betonar att personal inom 

primärvården kan främja tidig upptäckt av barns behov genom att fråga föräldrar hur deras 

barn mår. Membride (2016) anser att det är viktigt att yrkesverksamma som kommer i 

kontakt med barn och unga i sina dagliga roller känner igen tecken på svårigheter. 

Distriktssköterskan kan således i sitt möte med föräldrar och barn lägga märke till olika 

behov och bidra med adekvat stöd. 

 

Familjefokuserad omvårdnad  

Familjefokuserad omvårdnad innebär att man utgår från familjemedlemmarna, dess 

sammansättning och förbindelsen dem emellan i olika sammanhang. Familjen ska ses som 

en enhet utöver den traditionella bilden och bestå av de personer som familjen själva anser 

ingå. Fokus är familjemedlemmarnas betydelse för vården och deras upplevelse av sjukdom. 

Tre aspekter i familjestrukturen anses vara viktiga för att bibehålla en god relation mellan 

medlemmarna. Den första aspekten, den inre strukturen, syftar till familjesammansättning 

som kön, rangordning, delsystem och gränser. Därefter presenteras den externa strukturen 

som handlar om utökad familj och större system. Den sista aspekten handlar om 

sammanhanget familjen lever i vilket omfattar faktorer som miljö, etnicitet, social klass, 

andlighet och religion (Wright & Leahey, 2013, s. 49-50, 60, 62-63).  

 

Alla vårdsituationer innebär minst tre olika personers föreställningar av samma situation, 

nämligen patientens, anhörigas och sjuksköterskans, vars bild är nyckeln till att kunna 

hjälpa. Problem finns inte hos enskild individ, utan i kommunikationen med andra. Genom 

rätt vägledning kan familjen bli väl fungerande då egna resurser, som många gånger är 

omedvetna eller otillgängliga hjälps fram (Wright, Watsson & Bell, 2002, s. 41-47, 72-83). Att 

hela familjen tas med i planeringen av patienten innebär att barn inkluderas och fokus ligger 

på samspelet mellan individer i familjen än på enskilda (Wrigh & Leahey, 2013, s. 49). 

Modellen ämnar acceptera och respektera familjens funktion, samt se den som en komplett 

enhet. Tillvägagångssätt innefattar att stödja familjer i sina naturliga omsorgsroller med 

personernas samtycke. Vidare att uppmuntra samarbete och val av behandlingsbeslut som 
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påverkar alla familjemedlemmar. Arbetssättet bidrar till ökad potential att ge stöd och 

kommunicera med familjer på ett individanpassat sätt, vilket kan innebära hembesök, 

familjeutbildning, stödjande rådgivning och omsorgsverksamhet. I familjer där en förälder 

har psykisk sjukdom kan ett familjefokuserat synsätt minska den subjektiva och objektiva 

bördan, vilket kan vara förebyggande och stödjande för barnet (Foster, O’Brien & Korhonen, 

2012). Som sjuksköterska finns stora möjligheter att påverka barnens ställning genom att ha 

beredskap i vårdmöten som kan uppstå såväl på akutmottagningar som inom primärvården 

eller psykiatrin. När tillfället kommer bör bedömning av situation göras, för att optimera 

omhändertagandet och inkludera hela familjen i vården (Mason & Subedi, 2006).   

 

Problemformulering 

Barn som växer upp med en förälder som har psykisk sjukdom kan tvingas leva under andra 

förutsättningar än sina kamrater. Deras upplevelser av att leva med sin förälder i vardagen 

är betydelsefull information, för att ta reda på hur de mår och hur deras liv påverkas. Genom 

att undersöka barnens egna berättelser kan kännedom och förståelse beträffande deras 

behov fås. Denna kunskap kan bistå distriktssköterskan med insikt i barnens situation, vilket 

i sin tur ger möjlighet till rätt bemötande och stöd. 

 

Syfte 

Syftet i denna litteraturöversikt var att belysa barns upplevelse av att växa upp med en 

förälder som har psykisk sjukdom. 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt, vilken avser att skapa en överblick av 

befintlig forskning inom ämnet (Friberg, 2017a, s. 143). Kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats utfördes enligt Elo och Kyngäs (2007). 
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Litteratursökning 

Litteratursökning påbörjades genom en inledande sökning inom valt område. Detta för att se 

i vilken omfattning aktuell forskning fanns, samt om relevanta söktermer och avgränsningar 

använts (Friberg, 2017b, s. 40). Sökningarna utfördes därefter i tre olika databaser, Cinahl, 

PubMed och Psycinfo eftersom dessa databaser berörde ämnesområdet och möjliggjorde att 

relevanta studier hittades (bilaga 1). MeSH-termer, Cinahl headings och Thesarus användes 

för att hitta material som besvarade syftet. Booleska operatorn AND användes i samtliga 

sökningar för att koppla ihop flera söktermer och därmed ge relevanta träffar (Östlundh, 

2017, s. 67, 69).  

 

Urvalsprocess 

Inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar skrivna på engelska, svenska eller 

norska. Barnens ålder avgränsades till 13-18 år alternativt 13-17 år beroende på databasens 

begränsningsmall, vilket inte uteslöt att en del yngre och äldre barn medverkade i en del 

undersökningar. Studier som var äldre än 10 år exkluderades. Artiklar som beskrev barn 

med psykisk sjukdom, barns risker att utveckla psykisk sjukdom eller föräldrars upplevelser 

valdes bort manuellt. För att minimera risk för personliga tolkningar genomfördes urvalet 

gemensamt.  

 

I första urvalet lästes artikelns titel för att se om det hade kopplingar till litteraturöversiktens 

syfte. Dessa artiklar inkluderades till andra urvalet där abstrakten lästes för att sedan 

förkastas eller inkluderas beroende på innehåll. Artiklar som inte berörde barns upplevelser 

av att växa med förälder som har bipolär sjukdom, depression eller schizofreni valdes bort. I 

det tredje urvalet lästes artiklarna grundligt och de som svarade mot studiens syfte valdes ut 

för vidare granskning. Kvalitativa och kvantitativa primärpublikationer inkluderades och 

därefter gjordes relevansbedömning av samtliga artiklar. Kvalitativa artiklar granskades för 

att verifiera att studien besvarat dess syfte eller frågeställning och om den ökat förståelsen 

kring problemet (Friberg, 2017c, s. 134). Kvantitativa artiklar bedömdes för att se om artikeln 

var relevant gentemot syftet eller dess presenterade frågeställning, om urvalet var tillräckligt 

stort och om personerna var väl beskrivna (Segersten, 2017, s. 124).   
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Kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar enligt Friberg (2017a, s. 187-188) 

modifierades innan de användes för bedömning av studiernas vetenskapliga kvalitet, genom 

att kriterier som var viktiga att ha med fastställdes. Alla studier som inkluderades i 

litteraturöversikten var av god kvalitet, vilket innebar att det fanns ett tydligt syfte eller 

frågeställning, ett etiskt ställningstagande, väl presenterad metod och urval samt ett resultat 

som svarade mot syftet eller frågeställningen.  

 

Totalt inkluderades 14 stycken artiklar till litteraturöversiktens resultat (bilaga 2), varav 11 

stycken genom sökning via databaser och tre stycken genom sekundärsökning när befintliga 

artiklars referenslistor granskades (Östlundh, 2017, s. 61-62). Efter ordinarie sökningar 

utfördes även fritextsökningar i samma databaser vilket inte gav ytterligare träffar av 

relevans.  

 

Etiska överväganden 

Då litteraturöversiktens resultat beskriver barns upplevelser var det viktigt att inkluderade 

artiklar hade etiska överväganden eller var godkända av etisk kommitté. Strävan var att 

egen värdering inte skulle påverka presenterat resultat. Fynd som gjorts har sammanställts 

med så oförändrat innehåll som möjligt för att värna om den sanna innebörden.  

 

Analys  

Analysförfarandet skedde genom kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). 

Induktiv ansats valdes ut som tillvägagångssätt eftersom kunskapen kring forskningsämnet 

var begränsat eller fragmenterat. Öppen kodning utfördes där innehåll som överensstämde 

med syftet skrevs i marginalen vid genomläsning av artikeln. Materialet bearbetades flera 

gånger för att allt av betydelse skulle uppmärksammas. Varierande känslor och upplevelser 

hos barnen framkom, vilka senare sammanfattades till meningar som klipptes ut och 

sorterades i respektive grupp med liknande innehåll (Tabell 1). Resultatet presenteras i två 

delar där de kvalitativa studierna först sammanställts under kategorier och subkategorier 

(Tabell 2), samt i löpande text med citat för att förstärka trovärdigheten. Därefter presenteras 

de kvantitativa studierna (Tabell 3) med sammanfattande text. 
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Tabell 1  

Illustration av analysförfarande av kvalitativa artiklar  

Meningsenhet Abstraktion Subkategori Kategori 

Barnen kände sympati mot föräldern och 

ville inte störa. De sänkte exempelvis 

volymen när de spelade musik och  

tystade högljudda vänner 

Anpassning av sitt 

beteende för att inte 

störa föräldern 

Att uppleva förälderns 

skiftande humör   

Mental påverkan 

hos barnen  

 

Barn fick information om förälderns 

sjukdom via dramatiska händelser såsom 

självmordsförsök, psykotiska symptom 

eller sjukhusinläggning 

Chockerande 

information om 

förälderns sjukdom 

Att ha behov av 

information och  

kunskap 

Hantering av 

familjesituationen 

 

Resultat 

Resultat kvalitativa studier 

Tabell 2 

Presentation av kategorier och subkategorier 

En annorlunda vardag Mental påverkan hos barnen Hantering av familjesituationen 

Att känna sig ensam, bortprioriterad 

och behöva ta stort ansvar 

Att uppleva förälderns skiftande humör Att distansera sig och ha behov 

av egen tid  

Att känna sig annorlunda Att känna rädsla, oro och stress Att ha behov av stöd och 

kommunikation 

Att uppleva positiva känslor i familjen 

trots förälderns sjukdom 

Att känna skuld, sorg och uppgivenhet Att ha behov av information  

och kunskap 

 

En annorlunda vardag 

Att känna sig ensam, bortprioriterad och behöva ta stort ansvar  
Barn såg att föräldern hade svårt att klara det vardagliga livet och barnet fick hjälpa till med 

de flesta hushållssysslor (Östman, 2008). I en studie där 34 barn deltog beskrev 13 stycken att 

de hade många ansvarsområden i hemmet (Kahl & Jungbauer, 2014). Tre barn beskrev att 

föräldern sov länge på dagarna vilket bidrog till ensamhet och stort ansvarstagande för dem 

(Venkataraman, 2011). Barn från flera studier fick ta stort ansvar i hemmet då föräldern inte 

klarade detta (Fjone, Ytterhus & Almvik, 2009; Mechling, 2016). En del barn kände att det var 

dennes uppgift i livet att vara stöd för sin förälder (Fjone et al., 2009). Barn upplevde att allt 
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kretsade kring föräldern och att det inte fanns tid för egna aktiviteter (Östman, 2008). Det var 

jobbigt att behöva sköta det mesta själv och tvingas vara hemma istället för att vara med 

kompisar (Reupert, Goodyear & Maybery, 2012). En flicka beskrev sig själv som en extra 

vuxen i familjen och flera föräldrar var beroende av att barnet tog vuxenansvar (Fjone et al., 

2009; Trondsen, 2012). 

 

Barn kände förpliktelser mot föräldrarna, anpassade sig till deras mående och var lojala mot 

familjen (Hedman Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2011). En del kände sig slutkörda på 

grund av sina föräldrar vilket gjorde att de inte utvecklade sina egna liv eller träffade så 

många vänner (Mordoch & Hall, 2008). Att ta ansvar kunde även vara en strategi som 

användes för att hantera tillvaron (Trondsen, 2012). Att hjälpa föräldern kändes både 

tillfredsställande och betungande för de flesta barn (Hedman Ahlström et al., 2011). Barn 

kände sig sorgsna över att föräldern ibland tycktes sakna förmåga att vara förälder, lyssna på 

barnet eller delta i skolans aktiviteter (Reupert et al., 2012; Trondsen, 2012) och en känsla av 

ensamhet beskrevs av barn (Hedman Ahlström et al., 2011; Mordoch & Hall, 2008; Östman, 

2008). Föräldern kunde uppfattas som både psykiskt och emotionellt otillgänglig vilket 

bidrog till att barnen saknade uppmärksamhet (Reupert et al., 2012). Några beskrev att det 

riktiga engagemanget saknades även om föräldern gjorde insatser (Mordoch & Hall, 2008). 

En flicka beskrev att hon kände sig låst och uppgiven då mammans oro tvingade henne att 

stanna hemma då hon exempelvis inte ville duscha ensam (Venkataraman, 2011). 

 

Att känna sig annorlunda 

Barn jämförde sitt liv med sina vänners (Hedman Ahlström et al., 2011; Mordoch & Hall, 

2008) och insikt om att inte vara som andra kom succesivt. De funderade mycket på detta 

innan de vågade prata med andra, eftersom de var rädda att folk skulle prata om dem. Barn 

kämpade med fasaden och höll inne med känslor för att inte väcka misstankar (Fjone et al., 

2009; Mordoch & Hall, 2008). De upplevde att utomstående såg ner på familjen och att 

människor verkade rädda för personer med psykisk sjukdom (Östman, 2008). I andra miljöer 

än hemmet kunde barnen känna sig mer normala, likväl som de kunde skämmas i offentliga 

situationer där föräldern betedde sig annorlunda.  
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Samtliga barn i en studie la mycket energi på att visa kompisar att deras liv var lika normalt 

som andras och dolde känslor kring familjesituation (Fjone et al., 2009). Barn tyckte det var 

svårt att fungera i sociala sammanhang eftersom föräldern sagt att de inte skulle prata med 

andra människor om förälderns sjukdom (Mordoch & Hall, 2008). De försökte täcka upp för 

föräldern och pratade inte med andra om sjukdomen (Fjone et al., 2009). Det fanns en 

förståelse för att föräldern ville hålla exempelvis självmordsförsök hemligt, även om det inte 

uttalats ordagrant (Hedman Ahlström et al., 2011). Barn tyckte att föräldern lyckats bra med 

att dölja sin diagnos, sjukhusvistelser och självmordsförsök (Mechling, 2016). De längtade 

efter att få göra saker som andra barn gör och kände sorg över att inte ha ett “normalt” 

familjeliv (Reupert et al., 2012; Trondsen, 2012). Barn tyckte att andra barn inte insåg hur bra 

de hade det i sina familjer, utan att de klagade på oväsentliga saker (Mordoch & Hall, 2008). 

My mom can´t pick me up to take me to school or drive me to school. We don`t 

usually eat supper at a table. It´s just casual, whenever we´re hungry. I don´t know, 

we just don´t eat meals together. I don´t think I´ve ever like done that on a regular 

basis. I wish I had that. I can´t say I miss it, because I never had it. (Mordoch & Hall, 

2008)  

 

Att uppleva positiva känslor i familjen trots förälderns sjukdom 

I en studie berättade de flesta barn att den psykiskt sjuke föräldern var en viktig person som 

kunde ge stöd i svåra situationer (Kahl & Jungbauer, 2014). Barn i en annan studie beskrev 

kärlek till föräldern, betraktade familjen som trevlig och kände att föräldern visade dem 

hänsyn (Östman, 2008). Föräldern uppfattades som snäll och upplevdes kunna sätta gränser 

och ta ansvar. Barn beskrev att föräldern gjorde saker med dem, hade humor och alltid fanns 

där (Venkataraman, 2011). Familjen var viktig och att göra saker tillsammans gjorde att 

barnen kände sig glada. De beskrev att de hade starka band inom familjen (Reupert et al., 

2012). Barn brydde sig om sina föräldrar och försökte upprätthålla bra kontakt med dem. De 

accepterade situationen, visste att föräldern inte var galen utan en individ med en sjukdom 

och de såg kvaliteter hos föräldern bortom problemen (Mordoch & Hall, 2008). I en 

undersökning upplevde sig barn ha ökad mognad och bättre självkänsla till följd av sin 

livssituation i jämförelse med sina kamrater (Östman, 2008). Att de varit tvungna att klara 

sig mycket själva bidrog till att de kände sig självständiga och oberoende (Hedman Ahlström 

et al., 2011; Mordoch & Hall, 2008). De kände trots situationen hopp och såg optimistisk på 
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sina liv (Kahl & Jungbauer, 2014; Mechling, 2016). När de såg tillbaka på sina liv kände de 

tacksamhet för att saker blivit bättre (Mordoch & Hall, 2008). De kände kärlek och empati för 

föräldern men plågades samtidigt av att se denne må dåligt (Hedman Ahlström et al., 2011). 

 

Mental påverkan hos barnen 

Att uppleva förälderns skiftande humör  

En svår utmaning under uppväxten som flera barn beskrev var förälderns skiftande humör 

och beteende (Trondsen, 2012). Förälderns pendlande sinnesstämning gjorde att de undvek 

att bjuda hem vänner (Fjone et al., 2009; Trondsen, 2012). Barn från flera undersökningar 

upplevde ilska hos föräldern och att denne kunde tappa humöret helt oprovocerat (Kaimal & 

Beardslee, 2010; Mechling, 2016; Venkataraman, 2011). Det var svårt att hantera upp och 

nedgångar i vardagslivet och det var svårt att förstå förälderns förvandling från normal 

person till sjuk (Mechling, 2016; Östman, 2008). Barn tyckte att föräldern tappade humöret 

lättare än andra föräldrar och de försökte vara snälla och inte argumentera i onödan 

(Reupert et al., 2012).  

 

De var vaksamma på förälderns humör, rädda för snabba svängningar och försökte 

minimera risken för detta genom olika ageranden (Mechling, 2016; Trondsen, 2012). De 

analyserade måendet och letade efter signaler för att identifiera och förutse händelser 

(Hedman Ahlström et al., 2011) och avstyrde bråk med syskon för att undvika att föräldern 

tappade tålamodet (Venkataraman, 2011). De läste av förälderns humör innan de krävde 

uppmärksamhet (Mordoch & Hall, 2008; Venkataraman, 2011) och ansträngningar gjordes 

för att inte störa eller göra något fel (Fjone et al., 2009; Hedman Ahlström et al., 2011; 

Venkataraman, 2011). Barn ansträngde sig för att vara snälla och tillmötesgående när 

föräldern mådde dåligt (Mordoch & Hall, 2008). De var självgående och visade sympati 

genom att exempelvis sänka musiken eller tysta vänner (Hedman Ahlström et al., 2011) och 

de undvek att be om hjälp för småsaker (Kahl & Jungbauer, 2014; Venkataraman, 2011). 

Försiktighetsåtgärder vidtogs genom att exempelvis trippa på tå (Trondsen, 2012). “I felt like 

I was walking on eggshells around my mom or dad” (Mechling, 2016). Barn kände sig 

förvirrade och kämpade med förälderns skiftande beteenden (Kaimal & Beardslee, 2010) och 

de kände sig frustrerade, ensamma och arga över situationen (Mordoch & Hall, 2008). De 
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beskrev att förälderns sjukdom bidrog till ett ansträngt förhållande med blandade känslor i 

relationen (Kaimal & Beardslee, 2010; Trondsen, 2012). Det var jobbigt att föräldern inte 

orkade lyssna ordentligt. En flicka beskrev att hon kände sig irriterad på förälderns rädslor, 

att denne inte kunde agera lugnt och sköta sitt istället för att skrika (Venkataraman, 2011). En 

annan blev irriterad när föräldern inte gjorde något i hemmet utan bara satt där, samtidigt 

fanns en sorgsenhet omkring situationen (Kaimal & Beardslee, 2010). 

 

Att känna rädsla, oro och stress 

I en studie där 34 barn medverkade kände alla rädsla över situationen och den sjuke 

föräldern (Östman, 2008). De oroade sig för om föräldern tog sin medicin, gick på inbokade 

sjukhusbesök, fick tillräckligt med sömn och åt tillräckligt (Mechling, 2016). Kroppsligt 

obehag infann sig vid tankar på föräldern och familjesituationen, vilket gav svårigheter att 

koncentrera sig och som därför hade negativ inverkan på skolarbetet (Hedman Ahlström et 

al., 2011). Rädsla för att föräldern skulle begå självmord låg som en mörk skugga över flera 

barn (Hedman Ahlström et al., 2011; Östman, 2008) och en del barn funderade på hur vården 

av dem själva skulle ombesörjas om föräldern försvann (Mordoch & Hall, 2008). Barn kände 

sig rädda för hela situationen med en sjuk förälder och agerade genom att ”hålla sig undan 

sin sjuke förälders värld” (Östman, 2008). Oro och stress gav ovanor som att småäta, vilket i 

sin tur skapade oro över att det skulle göra dem ohälsosamma (Reupert et al., 2012). Den 

sjuke föräldern beskrevs av barn som skrämmande, stressande och obehaglig (Kaimal & 

Beardslee, 2010) och en del beskrev att det ofta blev bråk, hårda ord och våldsamheter om 

föräldern var stressad (Reupert et al., 2012). Även när föräldern var symtomfri fanns oro 

över förälderns mående och barn kände sig rädda för vad som väntade dem när de kom hem 

(Mordoch & Hall, 2008). I flera fall berättade barn om hur svårt det var att hantera 

familjestressen och samtidigt uppfylla krav från familj, skola, vänner och fritidsaktiviteter 

(Kahl & Jungbauer, 2014). 

 

Att känna skuld, sorg och uppgivenhet 

En känsla av maktlöshet infann sig hos barn vid tankar på vad sjukdomen kunde göra med 

deras familj (Hedman Ahlström et al., 2011). De hade känslor av uppgivenhet och tänkte 
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“Suck it in. Don´t cry. Suck it in” och till synes lugna barn beskrev sig själva som trötta och 

dränerade (Mordoch & Hall, 2008). Även om de kände med sin sjuke förälder var de märkta 

av tunga erfarenheter, smärtsamma upplevelser i familjen och de kunde sakna och längta 

efter sin förälder trots att denne var där (Trondsen, 2012). 

 

I often miss my dad so much that it hurts, even though he lives with me and I see 

him almost every day. The problem is that I see the man, but not my father. I see the 

man who threatens, and screams and yells and fumes with anger, or the man who 

sits on the sofa and just stares out in space and says that life isn´t worth living 

anymore. That kind of man isn´t a father. (Trondsen, 2012)  

 

Under perioder av förälderns sjukhusvistelse kände sig samtliga barn sorgsna och såg sin 

livssituation som negativ. De kände hjälplöshet, sorg, skuldkänslor och separationsångest 

(Kahl & Jungbauer, 2014). Barn försökte glömma det som varit jobbigt i livet. En flicka 

beskrev sin 16:e födelsedag med besvikelse och sorg då hennes mamma glömt att de inte ens 

firat hennes födelsedag. ” I forget, where did we go for dinner in your 16th birthday? We 

didn´t ” (Mordoch & Hall, 2008).  

 

En del barn trodde det var deras fel att föräldern var sjuk eftersom sjukdomen debuterat i 

samband med dennes födelse. Vissa hade fått höra från den andre föräldern att det var på 

grund av barnets beteende som föräldern var sjuk. Andra skuldbelade sig själva då de antog 

att de inte hjälpt föräldern tillräckligt eller att de inte kunnat vara på ett sätt som var 

tillfredställande för föräldern (Östman, 2008). Vissa barn hade till och med blivit kritiserade 

av sjukvårdspersonal för att de inte förhindrat förälderns dåliga mående (Mechling, 2016). 

Barn hade medkänsla för förälderns situation (Kaimal & Beardslee, 2010; Mordoch & Hall, 

2008) och samtliga barn i en intervjustudie ville visa detta men kände sig frustrerade över 

förälderns brister (Kaimal & Beardslee, 2010). 
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Hantering av familjesituationen 

Att distansera sig och ha behov av egen tid  

Fler än tjugo barn från olika studier försökte få distans mellan sig själva och föräldern utan 

att det skulle påverka relation med föräldern. Barn distanserade sig med aktiviteter utanför 

hemmet och skapade sig själva utrymme för att tillfälligt komma ifrån sitt vardagsliv 

(Kaimal & Beardslee, 2010; Mordoch & Hall, 2008; Trondsen, 2012). En tonårstjej uttryckte “I 

cannot manage to see more of my sick parent, so I run away from home” (Östman, 2008). En 

del barn gjorde val utifrån möjligheter att fly från hemmet för att minimera friktionen i 

vardagen (Fjone et al., 2009; Trondsen, 2012). Att komma hemifrån upplevdes hjälpa mer än 

att prata med någon (Fjone et al., 2009; Reupert et al., 2012). På så sätt hjälpte vänner 

eftersom de bidrog till aktiviteter utanför hemmet (Reupert et al., 2012; Trondsen, 2012). 

Yngre barn som hade begränsade möjligheter att lämna hemmet stängde in sig på sina rum, 

sov eller fantiserade för att vila från verkligheten (Kahl & Jungbauer, 2014; Mordoch & Hall, 

2008). Barn skapade personliga strategier och försökte lösa situationen så att förälderns 

sjukdom skulle påverka dem så lite som möjligt genom att skapa distans, upprätthålla 

rutiner, sköta skolan och aktiviteter (Hedman Ahlström et al., 2011; Mordoch & Hall, 2008).  

 

Att ha behov av stöd och kommunikation   

Två studier med 16 respektive 20 barn visade att de flesta barn hade erfarenhet av att sitta 

ensam och kämpa med tunga tankar och smärtsamma känslor (Trondsen, 2012; Östman, 

2008). Barn önskade att de hade någon att tala med, men att möjligheten inte fanns (Reupert 

et al., 2012). Likaså upplevdes brist på kommunikation och att få dela sina erfarenheter med 

andra (Mordoch & Hall, 2008; Östman, 2008). Barn sökte betydelsefullt stöd hos 

familjemedlemmar och kamrater. Syskon kunde ge varandra ömsesidigt stöd likaså att prata 

med en frisk förälder var till stor hjälp (Kahl & Jungbauer, 2014; Kaimal & Beardslee, 2010; 

Mordoch & Hall, 2008). En del barn önskade att stöd från någon i omgivningen fanns 

tillgänglig, då svåra situationer uppstod (Kahl & Jungbauer, 2014; Östman, 2008). Barn i en 

studie såg möjligheten till professionellt stöd men det var svårt att komma över tröskeln och 

söka den (Trondsen, 2012). Stöd från sjukvårdspersonal upplevdes av barn som en hjälp för 

att minska stressen men ett fåtal barn var rädda att få veta för mycket då detta kunde 
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förvärra känslorna (Kahl & Jungbauer, 2014). Barn belyste vikten av någon typ av socialt 

nätverk i sitt liv (Östman, 2008) och skolhälsoteam spelade en viktig roll (Hedman Ahlström 

et al., 2011). Barn som inte var informerade om förälderns situation upplevde mer skam än 

de som fått information (Fjone et al., 2009). Stöd från vänner var viktigt och barn kände sig 

värdefulla för stunden i umgänget, men de tog sällan upp sina problem med dem (Fjone et 

al., 2009; Kahl & Jungbauer, 2014; Mordoch & Hall, 2008). Helst sökte de sig till vänner med 

liknande erfarenhet för att få stöd (Fjone et al., 2009; Mordoch & Hall, 2008) eftersom de 

kände sig mer normala med vänner som hade liknande situation (Fjone et al., 2009). Ett barn 

beskrev en känsla av lättnad när föräldern låg på sjukhus då detta säkrade vården kring 

denne (Mechling, 2016).  

 

Att ha behov av information och kunskap 

Barn från flera studier saknade information kring den sjuke föräldern både inom och utanför 

familjen vilket ledde till oro, rädsla och frustration på grund av obesvarade frågor (Fjone et 

al., 2009; Hedman Ahlström et al., 2011; Trondsen, 2012). Att erfara dramatiska situationer 

innan de fått information om den sjuke föräldern beskrevs. De kunde vara att föräldern 

försvunnit, blev psykotisk, självmordsförsök eller inläggning på psykiatrisk klinik. De barn 

som fått kunskap angående förälderns sjukdom upplevde att de förstod bättre vilket tog ner 

de smärtsamma känslorna (Kahl & Jungbauer, 2014; Mordoch & Hall, 2008;). Vikten av tidig 

information kring psykisk ohälsa poängterades av barn (Trondsen, 2012). De kände lättnad 

då familjen varit mer öppna med varandra (Pihkala, Sandlund & Cederström, 2011; Östman, 

2008) och barn som deltagit i familjeinterventioner, med syfte att ge stöd, kände sig närmre 

sina familjemedlemmar. Föräldern upplevdes mer öppen och barn behövde inte gissa sig till 

hur de mådde. Familjen fick lättare att prata om andra saker och en känsla av glädje och 

befrielse från malande tankar infann sig hos barnen. De vågade släppa bevakningen av 

förälderns beteende och fick därmed tid att vara med sina kamrater. Det uppmärksammade 

behovet av hjälp i hemmet bidrog till att barn avlastades från ansvar de tagit. Känslor av oro 

och rädsla minskade efter information kring förälderns sjukdom och barn tyckte att det var 

värdefullt att få vetskap om att det handlar om en sjukdom, likaså att många befinner sig i 

liknande situation (Pihkala et al., 2011). 
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Resultat kvantitativa studier 

Tabell 3 

Resultat kvantitativa artiklar  

Författare Studiedesign Population Variabler Resultat 

Fear et al., 2009 Tvärsnittsstudie 108 barn,  

9-15 år 

Nedstämdhet 

Skuldkänslor 

Ilska 

Oro 

 

Förälderns depressiva symtom bidrog  

till konflikter i relationen mellan föräldrar 

och barn. Barnen upplevde skuldkänslor 

som i sin tur bidrog till oro, ilska och 

depression hos dem. 

 

Sivec et al., 2008 

 

Longitudinell studie 49 barn,  

7-17 år 

 

Information 

Glädje 

Oro 

Många barn kände oro för sin förälder 

som låg på sjukhuset men kände glädje 

över att besöka dem. Information var 

viktig för barnen. 

 

Van Loon et al., 

2017 

Tvärsnitts- och 

longitudinell studie 

118 barn,  

11-16 år 

Problem 

Ansvar 

Stress 

 

Barnen upplevde stress av att ta ett stort 

ansvar i hemmet, vilket påverkade dem 

både känslomässigt och beteendemässigt.  

 

 

En tillvaro som skapade oro hos barn genomsyrade resultaten. Konflikter i hemmet, tankar 

runt förälderns sjukdom och en tung börda för barnet i hemmet bidrog till detta. Fear et al. 

(2009) belyser fyra framträdande upplevelser i sin studie där 108 barn till föräldrar med 

depression medverkade. Högre nivåer av depressiva symtom hos föräldern var förknippade 

med fler konflikter mellan förälder och barn, vilket bidrog till skuldkänslor hos barn som 

även upplevde oro, nedstämdhet och ilska. Van Loon, Van de Ven, Van Doesum, Hosman 

och Witterman (2017) beskriver att barn kunde känna stress av de tvingades ta ett stort 

familjeansvar. Stressen medförde såväl svåra känslor att hantera samt ett utåtagerande 

beteende. Sivec, Masterson, Katz och Russ (2008) berättar i sin studie där 118 barn 

medverkade att blandade känslor hos barnen framträdde när deras mamma eller pappa var 

inlagd på sjukhus. Många kände oro för sin förälder, men var samtidigt glada och ivriga 

över att besöka dem. Äldre barn hade förståelse kring sjukhusvistelsen och att behandlingen 

var nödvändig, medan yngre barn bara förstod att föräldern befann sig där men saknade 

insikt kring situationen. Endast en minoritet av samtliga barn i studien kunde namnge sin 

mamma eller pappas sjukdom. 
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Diskussion  

Metoddiskussion 
Litteraturöversikten baserades på både kvalitativ och kvantitativ forskning vilket hade 

betydelse eftersom barnens upplevelser och erfarenheter på så sätt kunde presenteras både 

på detaljnivå och utifrån ett större perspektiv. Att i litteratursökningen begränsa till föräldrar 

med bipolär sjukdom, depression eller schizofreni var nödvändigt för att kunna hantera 

urvalet. Sökningar som inkluderade all psykisk sjukdom gav ohanterligt stor mängd data, 

där allt från psykisk ohälsa till faktisk sjukdom kom med. Av den orsaken att psykisk ohälsa 

och sjukdom under lång tid uppfattats som tabubelagd (Östman, Erdner & Ershammar, 

2004), gjordes avgränsning på 10 år avseende artiklarna. Eftersom det är högst tänkbart att 

upplevelser följer samhällets mönster och omgivningens attityder kändes det värdefullt att 

informationen skulle vara så tidsenlig som möjligt. Med avsikt att hjälpa barnen till sin rätt 

att få information och stöd tillkom 2010 en ny paragraf i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 2017:30, 7 §, kap. 5) vilket motiverar begränsningen då barnens situation i och med detta 

borde förändras i vårdsituationer av deras föräldrar. 

 

Antalet artiklar ansågs lagom utifrån arbetets storlek. Barnens upplevelser återkommer och 

samlar en förståelig helhetsbild, därigenom ökar tillämpligheten i framtida arbete med 

föräldrar och barn. Språkbegränsning till svenska, engelska och norska gjordes för att det 

inte skulle vara möjligt att hantera artiklar skrivna på andra språk och för att information 

inte skulle missuppfattas. Detta bidrog till att studierna utförts i Sverige, Norge, Canada, 

Nederländerna, Australien, Tyskland och USA, vilket stärker resultatet då dessa länder kan 

betraktas likvärdiga gällande samhällsstruktur likväl som hälso- och sjukvård. För att 

försäkra att barnen i undersökningarna kunde förmedla sina erfarenheter, valdes 

ålderbegränsningen 13-18 år i sökningarna till resultatet. Att det trots detta var yngre barn 

som medverkade i vissa studier, samt en studie med äldre barn, anses inte ha inverkat på 

resultatet nämnvärt, då de uttryckte liknande erfarenheter. Resultatet beskriver således 

upplevelser hos skolbarn upp till vuxen ålder, där de flesta är i tonåren. I efterhand har 

tankar kring om det varit av värde att inkludera även yngre barn väckts, vilket sannolikt 

hade resulterat i större mängd data. Detta hade medfört att resultatet kunnat baserats på 
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endast kvalitativ forskning, å andra sidan hade det sannolikt orsakat att de yngre barnens 

upplevelser skilt sig från de äldres, på grund av mognadsgrad och uttrycksförmåga. Om 

både yngre och äldre barn inkluderats hade det kunnat ge ett tämligen splittrat resultat, då 

yngre barn exempelvis beskrev andra strategier för att avskärma sig. Känslan av att inte vara 

som andra kom successivt, likaså kan längtan efter att göra annat vara svårt att uttrycka 

innan erfarenhet finns. Kanske kan ovisshet vara svårare för små barn, samtidigt som de kan 

ha svårt att beskriva dessa känslor. Det är således troligt att resultatet blivit annorlunda om 

både yngre och äldre barns berättelser ingått. 

 

Kvalitativ innehållsanalys valdes då metoden kan användas på både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Induktiv ansats valdes då tillvägagångssättet anses lämpligt vid 

fragmenterade fakta (Elo & Kyngäs, 2007). Kunskapen kring barns upplevelser kan ses som 

splittrad vilket är förståeligt, då det är en känsligare grupp att undersöka med tanke på 

medgivande och etik. Svårigheten att presentera ett kvantitativt resultat som önskat 

framkom under arbetets gång, varför det i efterhand föreföll varit bättre att ha utökat antalet 

år vid sökningarna och istället kunna samla en ansenlig mängd kvalitativa studier. Att 

använda ett annat analysförfarande skulle vara fullt möjligt, vilket även skulle kunna 

innebära ett till viss del annorlunda resultat. En studie som användes till resultatet 

identifierade problem hos föräldrar som erkänt dubbeldiagnos med både mental sjukdom 

och missbruk. De svårigheter som handlat om endast missbruksproblem har inte inkluderats 

i resultatet. För övrigt anses inte upplevelserna vara irrelevanta att använda, då känslorna 

som beskrivs hos barnen är utifrån deras uppväxt i familj med psykisk sjukdom hos en 

vuxen. Därtill kan det inte garanteras att det inte funnits en missbruksproblematik i de 

studier som inriktats sig på föräldrar med psykisk sjukdom.  

 

Det finns flera begränsningar i studien. Den samlade mängden barn var från flera olika 

länder, av spridda åldrar och undersökningarna var fördelade på tio år. Det är en stor 

variation av flera komponenter, vilket begränsar den samlade bilden av beskrivna 

upplevelser. Berättelserna har skildrats genom olika metoder där både fria berättelser men 

även specifika frågor ställt varför en del saker framkommit mer frekvent än andra. En 

ytterligare svaghet är att barnens hemländer var olika, varför vi inte kan säga att åsikterna är 
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vanliga just i vårt land. Trots detta beskriver resultatet till stor del en samlad bild av en 

grupp barn som finns i samhället, där flera upplevelser återkommer och kan förstås i ett 

sammanhang. Resultatet visar en betydelsefull samling erfarenheter från barns uppväxt som 

kan komma till nytta i flera sammanhang.  

 

Resultatdiskussion   

Syftet var att undersöka barns upplevelser av att växa upp med förälder som har psykisk 

sjukdom. Resultatet visar att barnens vardag var fylld av inre påverkan med bland annat 

känslor av oro, rädsla och sorg. De upplevde en pressad situation och ett stort ansvar tycktes 

hänga över dem. Uppgivenhet blandades med obesvarade frågor och de saknade någon att 

prata med. Barnen kämpade i sin ensamhet och skapade egna hanteringsstrategier för att 

orka med sin vardag. De hade en önskan om ett normalt familjeliv och jämförde sig med sina 

vänner. Anpassning hos barnen genomsyrar resultatet och präglade barnens uppväxt. 

 

Att växa upp i en familj med psykisk sjukdom kan medföra upplevelser hos barnen med 

många olika känslor till följd. Mental påverkan på olika sätt låg ofta som en skugga över 

barnens vardag, samtidigt som både kärlek och glädje infann sig. Ständig prövning 

upplevdes av de flesta barn på flera sätt och det är förståeligt att en sådan uppväxtsituation 

kan sätta både kortsiktiga och långsiktiga spår. Detta stärks av Klasen et al. (2015) som 

beskriver att förälderns psykiska hälsoproblem var förknippat med depressiva symptom hos 

barnet samt utveckling av dessa över tid. Knutsson, Edlund och Ramklint (2007) bekräftar 

föreliggande resultatet utifrån vuxnas perspektiv som sett tillbaka på sin barndom och 

uppväxt med en förälder som har psykisk sjukdom. Även känslor av osäkerhet och 

förtroendebrist beskrevs av dem, vilket kan bero på att det är en insikt som kommer efter 

hand. De mindes även svårigheter att uppskatta saker som borde gjort dem lyckliga, vilket 

motsäger vårt resultat där barnen såg ljusglimtar och beskrev känslor av kärlek och glädje. 

 

Barnen skapade olika hanteringsstrategier för att klara av sin vardag och avskärmade sig 

genom att dra sig undan både fysiskt och mentalt. De anpassade sig efter förälderns mående, 

vilket innebar att de satte sig själva och sina egna behov åt sidan. Ansträngningar för att vara 

snäll, hjälpa till med hushållssysslor, ta på sig föräldrarollen och inte störa i onödan 
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indikerar att barnen kontrollerade sina beteenden efter sina förutsättningar. Detta styrks av 

Fraser och Pakenham (2009) som beskrev just känslomässig kontroll och avtrubbning som en 

strategi för överlevnad och talade om undvikande av stressfaktorer. Även acceptans av 

situationen nämns av dem, vilket underförstått kan stämma med vårt resultat då barnen 

ansträngde sig för att livet skulle fungera så normalt som möjligt. Detta kan i och för sig även 

ha berott på att barnen inte hade något annat val än att acceptera. Att vara snäll, ta på sig 

ansvar, inte bråka eller hamna i familjekonflikter kan tyckas ovanligt hos barn och 

ungdomar och kan tolkas som en ökad mognad vilket även beskrivs i resultatet. I 

sammanhanget kan tyckas att denna mognad är påtvingad och sannolikt är den ett svar på 

en situation som måste hanteras för att barnen på bästa sätt ska kunna ta sig framåt i livet.  

 

Att dessa barn många gånger ändå växer upp till fungerande vuxna trots långvarig 

påfrestning, kan ses som förvånande och det är förstås väldigt olika hur det går i fortsatta 

livet. Detta har också observerats av Graham-Bermann, Gruber, Howell och Girz (2009) som 

menar att svåra situationer och stress upplevs och hanteras individuellt och bidrar till att 

vissa barn kan återhämta sig på ett bra sätt, likväl som vissa inte har samma förmåga att göra 

det. Även Collishaw et al. (2007) beskriver att personliga egenskaper som självkänsla och 

kognitiv förmåga är faktorer som främjar anpassningsförmågan. Intelligens och fallenhet för 

att skapa sociala kontakter har visat sig vara till hjälp för att barnet ska kunna ge sig själv 

stöd, vilket barnen i förevarande studie också beskrev. Power, Goodyear och Maybery (2015) 

talade om att vuxna som växt upp med en psykiskt sjuk förälder upplevde en kaotisk och 

oförutsägbar tid. Den friska föräldern var en viktig del i familjen eftersom denne upprättade 

en bra rutin i vardagen och bidrog till trygghet hos barnet, något som vårt resultat också 

presenterar. Murphy, Peters, Wilkes och Jackson (2015) berättade utifrån en tillbakablick på 

vuxnas barndom att minnet präglades av en skräckfylld tid, vilket är känslor som inte kan 

ses i vårt resultat på detta sätt. 

 

Kanske är det så att personliga egenskaper är avgörande för hur barn klarar sig i fortsatta 

livet och spelar stor roll för hur hårt de drabbas. De svårigheter som barnen till föräldrar 

med psykisk sjukdom i vårt resultat beskriver är sorgligt som sådant. Värre är det faktum att 

professionella i möten med familjer ofta underlåtit sig att uppmärksamma barnen och 
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därmed deras möjlighet att få information. Detta bekräftas av Knutsson et al., (2017) som 

redogör för att mindre är en tiondel av vårdinstanser utanför psykiatrin aktivt söker rätt på 

barn som anhörig, i jämförelse med psykiatrisk vård där sådan rutin finns till över 90 

procent. Distriktssköterskor har utifrån ett familjefokuserat synsätt, stora möjligheter att 

primärt inleda förebyggande arbete i familjen då alla individer uppmärksammas (Foster et 

al., 2012). Vårt resultat visar att barnen ofta var medvetna om sina kunskapsluckor och 

behov, men att många var oförmögna att förse sig med de rätta resurserna. Barnen saknade 

tragiskt nog ofta både stöd och information, vilket i Sverige är lagstadgat och professionellas 

skyldighet (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 7 §). Säkerligen behövs mer än en lag för att få detta att 

fungera och utifrån föreliggande resultat kan man gissa att det inte funnits tillräckliga 

rutiner, alternativt att dessa inte följts. Även Afzelius (2017) fann att familjer där förälder har 

psykisk sjukdom inte uppmärksammades speciellt i förhållande till andra familjer i 

vårdsituationer utanför psykiatrin. Hon beskriver vidare att ingen uppmärksamhet riktades 

mot barnen vid avsaknad av synligt problem, vilket talar för att rutiner för att identifiera 

dessa barn inom somatisk- och primärvård i första hand bör utarbetas eller ses över. Foster 

et al. (2012) såg att sjuksköterskor inom de flesta områden genom familjefokuserad vård kan 

identifiera, bedöma och hänvisa till stöd för såväl föräldrar som barn. 

 

Att sakna information yttrades av de flesta barn och är därmed något hälso- och sjukvården 

behöver ta ansvar för. Familjefokuserad omvårdnad som arbetsgrund bidrar till engagemang 

och kunskap som kan vara avgörande för barnens hälsa och välbefinnande (Knutson et al., 

2017). Vårt resultat visade också att barnen kände sig överrumplade av svår information till 

följd av att de tidigare varit underinformerade, vilket tyder på att de önskat mer kunskap 

och varit mer förberedda. Detta bekräftas av Dam och Hall (2016) som beskriver att en 

samlad bild av barns upplevelser är att information hjälper dem att förutse händelser, öka 

kunskapen och minska prestationskraven. Det verkar i föreliggande resultat som att onödigt 

lidande till följd av bristfällig information och stöd upplevdes, vilket även bekräftas av 

Knutsson et al. (2007) där nu vuxna barn till föräldrar med psykisk sjukdom beskrev att de 

saknat detta genom hela uppväxten. Barnens önskemål i såväl denna som andra studier 

indikerar på behov som kan göras något åt. Information och stöd i gruppintervention 

beskrevs av barn i föreliggande studie som befriande och värdefullt vilket bekräftas av 
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Beardslee et al. (1998) som även beskriver att den ökade förståelsen efter deltagande är 

skyddsfaktorer för egen psykisk ohälsa. Klasen et al. (2015) beskrev socialt stöd och ett 

positivt familjeklimat som skyddsfaktorer för egen psykisk ohälsa hos barnen, vilket 

stämmer med det som kommit fram i vårt resultat.  

 

För att de barn som beskrivs i vårt resultat överhuvudtaget ska ha en rättvis chans att 

hantera sin situation, behöver hälso- och sjukvården ta sitt ansvar. Att erbjuda 

individanpassad information och stöd, samt skapa en delaktighet för barnet är viktiga 

åtaganden som verkar brista. Kan hända att detta beror på ovetande, tidsbrist eller rädsla, 

oavsett vilket, behövs strategier och rutiner. Mason och Subedi (2006) beskriver just att det 

inom många områden är angeläget att distriktssköterskan eller annan vårdpersonal har en 

medvetenhet om att möta barn till föräldrar med psykisk sjukdom, både direkt och indirekt. 

När situationen kommer är det viktigt att vara beredd och arbeta utifrån ett familjefokuserat 

synsätt. Genom detta kan bedömning av familjebehov och lämpliga hänvisningar underlätta 

för både barn och vuxna. Membride (2016) bekräftar att insats krävs för att barns hälsa ska 

kunna stödjas tillräckligt och motståndskraft hos dem ska kunna uppnås.  

 

Att barnen saknade stöd från sin omgivning talar för att det finns ett stort behov av att 

uppmärksamma och erbjuda fler stödgrupper. Detta bekräftas även av Nilsson, Gustafsson 

och Jenholt Nolbris (2015) som menar att denna typ av stöd är värdefullt för barn där 

föräldern har psykisk sjukdom. Även Beardslee et al. (1998) menar att det är viktigt för 

barnen som då får ökad förståelse, vilket bidrar till att känslor av oro, skuld och skam 

minskar. Grupperna är dessutom värdefulla för föräldrarna som får större kännedom om 

sina sjukdomssymtom samt hur det påverkar barnen. Ett sätt för sjukvårdspersonal att 

uppmärksamma dessa barn är att tillämpa ett familjefokuserat synsätt och på så vis 

inkludera hela familjen i mötet med patienten (Membride, 2016). 
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Slutsats   

Studiens resultat kan bidra till hur arbete kring föräldrar och deras barn planeras och utförs i 

olika vårdsituationer. Genom att uppmärksamma barnens önskemål om information och 

stöd, samt arbeta för att bistå dem med det, kan det vara lättare att göra dem delaktiga i 

familjesituationen. Upplevelser och känslor som lyfts fram ger en större förståelse för att 

agerande utifrån barnens perspektiv behövs. Distriktssköterskan kan i sin roll inom 

hemsjukvården, på vårdcentral och som skolsköterska använda kunskapen i sitt arbete, men 

även inom psykiatri och akutsjukvård kan den komma att bli viktig. Resultatet kan även få 

betydelse för personal inom förskola, skola och fritidshem som via daglig kontakt kan fånga 

upp barnens mående.  

 

Studier där barn och unga djupintervjuas är få både gällande upplevelser, svårigheter och 

hantering, vilket troligtvis har sin förklaring i etiska svårigheter. Förslagsvis borde denna typ 

av studie genomföras på äldre barn som är erfarna i problematiken och kan uttrycka sig, 

men som inte vuxit upp och därmed fått alltför stor distans till situationen. En större 

intervjustudie med barn i en samlad ålder i olika delar av landet skulle ge ytterligare 

kunskap om vad barn har för behov och hur sjukvårdspersonal på bästa sätt ska kunna bistå 

dem med de rätta redskapen. Att se över rutiner som finns för hur barn som anhörig 

uppmärksammas är också av värde. I förlängningen kan då rutiner utvecklas och 

implementeras i fler verksamheter. Vidare finns det stor anledning att utveckla 

informationsmaterial för barn i olika åldrar. Att undersöka hur vuxna som klarat sig bra 

genom vuxenlivet, trots uppväxt med en psykiskt sjuk förälder skulle kunna klargöra viktiga 

skyddsfaktorer. Förmodligen skulle en sådan undersökning även kunna avslöja senare 

lidanden hos barnen som yngre individer inte hunnit erfara. 
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Tvärsnittsstudie 
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Förälderns symtom 
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föräldrar och barn. 
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Danielson  
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unga vuxna, 6-
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skulle begå självmord 
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Kahl & 

Jungbauer 
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barnen?  

Vilka strategier och 
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Problemcentrerad
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analyserades med 
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innehållsanalys. 
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med 

schizofrenidia

gnos 

tillfrågades. 34 

barn deltog 

efter bortfall. 

Barnen är i behov av 

professionellt stöd, stöd 

från vänner och familj 

samt hjälp för att 

utveckla coping-

strategier. 

God  

Kaimal, 

Beardslee  

(2010) USA 

Undersöka barns 

uppfattning om 

föräldradepression. 

Kvalitativ metod. 

Longitudinell 

förebyggande 

interventions-

studie. Arkiverade 

intervjuberättelser. 

16 barn,  

17-19 år, där 

föräldern har 

depression. 

Barnen såg förälderns 

närvaro som 

skrämmande stressfull 

och obehaglig. 

Ambivalenta känslor, 

medkänsla och 

frustration. Acceptans 

och medkänsla. Förlust 

och sorg. 

God  

Mechling  

(2016) USA 

Hur barns utveckling 

påverkas av att ha en 

förälder med 

depressiva symtom. 

Kvalitativ metod 

semistrukturerade 

intervjuer där de 

fick beskriva hur 

det var att växa 

upp med en 

förälder som  

hade depressiva 

symtom. 

10 personer,  

18-25 år,  

där föräldern  

under deras 

barndom haft 

depressiva 

symtom. 

Barnen hade ouppfyllda 

förväntningar och 

oroskänslor kring 

förälderns hälsa. De 

kände dock hopp över 

situationen vilket hjälpte 

dem genom tuffa 

perioder. 

God 



 

       

 

Författare/ 

Årtal/ Land 

Frågeställning/ 

Syfte 

Metod Deltagare  

 

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Mordoch & Hall 

(2008) Canada 

Hur förstår och 

hanterar barnen 

centrala problem i  

sitt liv? 

Kvalitativ metod. 

Frågeformulär och 

strukturerade 

intervjuer. Barnet 

fick även rita. 

22 barn,  

6-16 år med 

föräldrar som 

har schizofreni 

eller affektiv 

sjukdom. 

Barnen skapade ramar 

kring sin situation och 

hittade en rytm i 

vardagen trots att de 

kämpade med många 

olika intensiva känslor.  

God 

 

 

 

Pihkala, 

Sandlund & 

Cederström 

(2011) Sverige 

Beskriva barnens 

erfarenheter av 

familjeintervention 

och vad det betydde 

för dem, samt hur det 

var för barnen ur ett 

föräldraperspektiv. 

Kvalitativ metod. 

Enskild intervju. 

 

14 barn,  

6-17 år och 

föräldrar från 

olika familjer. 

Det centrala var att 

barnen kände lättnad av 

oro eftersom de fick  

mer kunskap och 

öppenhet kring 

förälderns sjukdom 

 i familjen. 

God 

Reupert, 

Goodyear & 

Maybery (2012) 

Australien 

Identifiera problem 

hos barn med 

föräldrar som har 

dubbeldiagnos och 

presentera deras 

behov. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

12 barn,  

8-15 år med 

förälder som 

hade psykisk 

sjukdom och 

missbruk.  

Barnen kände förlust 

och sorg för att inte få 

vara barn. De anpassade 

sitt beteende och 

trippade på tå för  

att undvika ilska  

hos föräldern.   

God 

Sivec, 

Masterson,  

Katz & Russ  

(2008) USA 

Att utöka nuvarande 

forskningsläge kring 

kliniska symtom på 

ångest och/eller 

depression hos barn. 

Kvantitativ metod. 

Longitudinell 

undersökning. 

Psykologisk test 

och strukturerade 

frågor. 

49 barn, 7-17 

år. Förälder 

med affektiv 

sjukdom, 

schizofreni, 

mixdiagnoser. 

Många barn kände oro 

för sin förälder som låg 

på sjukhus men kände 

glädje över att besöka 

dem. Information var 

viktig för barnen. 

God 

Trondsen  

(2012) Norge 

Att undersöka barns 

perspektiv och 

erfarenheter av att 

växa upp med en 

psykisk sjuk förälder. 

Kvalitativ metod. 

Onlinebaserad 

självhjälpsgrupp 

som observerats 

under två år där 

meddelanden 

analyserats. 

16 barn,  

15-18 år  

där föräldern 

har psykisk 

sjukdom 

Informationsbrist. 

Rädsla, ensamhet, 

förlust och sorg  

r/t instabilitet. 

Utmaningar och 

anteringsstrategier. 

God 

 

Van Loon,  

Van de Ven,  

Van Doesum, 

Hosman & 

Witteman (2017) 

Nederländerna 

Att undersöka 

sambanden mellan 

föräldraansvar hos 

barn, 

problembeteenden  

och stress hos barn. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnitts- och 

longitudinell 

design genom 

frågeformulär. 

118 barn, 11-16 

år. Förälder 

med skiftande 

humör, ångest 

schizofreni. 

Barnen upplevde stress 

av att ta ett stort ansvar i 

hemmet, vilket 

påverkade dem både 

känslomässigt och 

beteendemässigt. 

God 

Venkataraman 

(2011) USA 

Vilka styrkor  

och utmaningar 

beskrivs av barnen 

angående mödrarnas 

föräldraskap? 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

4 barn; 10, 11, 

13 och 15 år 

vars mammor 

hade bipolär 

sjukdom. 

Föräldraansvar togs 

men brister fanns vilket 

innebar ensamhet och 

stort ansvar för barnen. 

Skiftande humör hos 

föräldern bidrog till att 

barn fick anpassa sig  

God 

Östman (2008) 

Sverige 

Hur det är ha en 

förälder med psykisk 

sjukdom och barnens 

behov av hjälp. 

Kvalitativ metod. 

Intervjustudie 

med öppna frågor 

angående barnens 

livssituation. 

8 barn,  

10-18 år vars 

föräldrar hade 

schizofreni  

eller affektiv 

sjukdom. 

Behov av konversation,  

kärlek till familjen, 

upplevelser av rädsla 

och skuld, ensamhet, 

mognad, och ansvar 

presenterades. 

God 

 


