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Abstrakt 

Bakgrund: Många patienter i den psykiatriska vården är föräldrar till barn under 18 år. 
Studier har visat att sjuksköterskorna brister i att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka 
föräldrar. Det finns en brist på kunskap och utbildning gällande barns upplevelser av att ha 
en förälder med psykisk sjukdom. Barn har enligt hälso-och sjukvårdslagen rätt att vara 
delaktiga. Syfte: Att beskriva barns upplevelser av att ha en förälder som lider av psykisk 
sjukdom Metod: Artikelsökningar utfördes i PsycInfo, PubMed och Cinahl. Efter 
kvalitetsbedömning inkluderades sjutton vetenskapliga originalartiklar som analyserades 
och sammanställdes i en litteraturöversikt. Resultat: Teman som identifierades var 
förändringar och relationer i tillvaron, reaktioner och anpassning i vardagen samt hantering 
och medvetenhet om behov. Dessa illustrerades i en modell där upplevelserna var i konstant 
rörelse. Diskussion: Barn som upplevt negativ anknytning i barndomen kan klara sig bra i 
livet om de får känslomässig kontakt och uppmärksamhet från en föräldragestalt. Den 
oförutsägbara tillvaron orsakar rädsla och otrygghet, detta återfinns även hos barn i andra 
utsatta situationer. Oavsett situation uppstår ett lidande.  Information, råd och stöd kan göra 
tillvaron hanterbar. Slutsats: Ökad förståelse för barnens upplevelser kan ge 
sjuksköterskorna mod att bemöta barnen och bättre tillgodose barnens behov av information, 
råd och stöd. 
 

 
Nyckelord:  Psykiska sjukdomar, Upplevelser, Förälder-barnrelationer, Delaktighet, 

Omvårdnad, Litteraturöversikt  
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Under verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrin väcktes intresse för barns upplevelser 

av att ha en psykisk sjuk förälder, samt hur dessa barns behov av information, råd och stöd 

uppmärksammades av sjuksköterskorna. 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa kan definieras som både psykiska besvär och psykiska sjukdomar (Sveriges 

Kommuner och Landsting, [SKL], 2012). Världshälsoorganisationen har beräknat att 450 

miljoner människor i världen lider av någon form av psykisk ohälsa eller beteendestörning. 

En fjärdedel av världens befolkning riskerar att utveckla en eller flera av dessa under livet 

(World Health Organization, [WHO], 2004). Psykiska besvär innebär symtom som oro, 

ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Symtomen är inte nödvändigtvis så allvarliga att 

diagnos kan sättas, men de kan ha inverkan på funktionsförmågan. Vid psykisk sjukdom är 

funktionsförmågan i hög grad påverkad och diagnos kan ställas men diagnosen behöver inte 

vara livslång (SKL, 2012). I Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 

relaterade hälso problem [ICD-10-SE] beskrivs i kapitel V diagnoser gällande psykiska 

sjukdomar, syndrom samt beteendestörningar. Dessa innebär en störning av den psykiska 

utvecklingen. (Socialstyrelsen, 2011, s. 155).  De vanligast förekommande diagnoserna i 

sluten vården, baserat på klassifikation enligt ICD-10-SE, under 2012 i åldersgruppen 20-64 

år var psykiska störningar utlöst av psykoaktiva substanser som droger, alkohol och av 

läkare förskrivna läkemedel, förstämningssyndrom som depression och bipolär sjukdom, 

ångest och tvångssyndrom, samt schizofreni (Socialstyrelsen, 2012).   

 

Sedan januari 2010 föreskriver Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2 g § att “Hälso- och 

sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller 

någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning eller en 

psykisk funktionsnedsättning,...” (SFS 1982:763). Med barn avses varje människa under 18 år 

(SFS 2001:453, 2 §.) Nära hälften av patienterna inom psykiatrin är föräldrar (Skerfving, 2007) 

och av dessa har cirka en tredjedel barn under 18 år (Östman & Hansson, 2002). En 

kartläggning av hur många barn som är anhöriga till patienter i vården i Sverige visade att 

nästan 6 % av barn födda 1987-1989 hade under sin barndom en biologisk förälder som 
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vårdats inneliggande för psykisk sjukdom. Detta motsvarade cirka 19 000 barn under ett 

enskilt år (Hjern & Manhica, 2013, s. 9).  

 

I FN:s barnkonvention står att barns bästa skall prioriteras och barn har rätt att uttrycka sina 

åsikter i alla frågor som berör barnet och barnets åsikter skall ta i beaktande. Den instans 

som erbjuder någon form av åtgärd, skydd eller omvårdnad skall försäkra sig om att barnets 

välfärd och utveckling av förmågor tillgodoses (UNICEF, 2009). Folkhälsomyndigheten 

(2011, s. 87) har genomfört en kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituation 

att utveckla fysisk och psykisk ohälsa eller missbruk. Av 39 vuxenpsykiatriska kliniker 

svarade 24 stycken. Drygt 80 % uppgav att det fanns rutiner för att tidigt upptäcka barn i 

risksituationer och att de alltid frågar om den vuxne har hemmavarande barn. En tredjedel 

av de som svarade angav att de hade insatser för målgruppen i form av gruppverksamhet 

eller stödsamtal. 

 

Reupert och Maybery (2007) har i en review presenterat variationen av problem som drabbar 

en familj då en förälder drabbas av psykisk sjukdom. Den sjuke föräldern kan drabbas av en 

oförmåga att tillgodose barnets känslomässiga behov vilket kan leda till att barnet blir 

försummat både fysiskt och känslomässigt. Bowlby (2006) beskriver i sin anknytningsteori 

att en förälder som är okänslig för barnets signaler, ignorerar eller avvisar barnet, ger ett 

otryggt, ängsligt, misstänksamt och ångestfyllt barn. Bowlby beskriver att en 

anknytningsgestalt oftast utgörs av en förälder till vilken barnet knyter an i barndomen 

genom att känslomässiga band formas. Beteende är tydligast i barndomen men kan aktiveras 

under hela livet. Bowlby menar att en tydlig anknytningsgestalt som är tillgänglig och 

närvarande utgör en trygg bas för barnet, och att en anknytningsrelation som präglas av 

kärlek och omsorg ger barnet tillit, självständighet och mod (s. 28, 46, 107, 151). 

 

I en studie om sjuksköterskors syn på familjer i den slutna psykiatriska vården framkom att 

sjuksköterskorna trodde att barnen till psykiskt sjuka föräldrar bar på en inhuman börda i de 

fall där barnen fick agera stöd och tar hand om sin sjuke förälder (Sjöblom, Pejlert & 

Asplund, 2004). Katie Eriksson beskriver att många situationer i vården åstadkommer 

lidande för anhöriga och att den anhöriges lidande ibland kan vara svårare än patientens. 
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Katie Eriksson menar att de anhöriga också är patienter som är i behov av vård och hjälp. 

Den anhöriga som lider kan inte lida med patienten och detta kan leda till känslor av skam 

och skuld, aggressioner och förtvivlan (Eriksson, 1994, s. 85).  

 

Houlihan, Sharek och Higgins (2013) ville undersöka hur utbildning och kunskap påverkade 

i vilken utsträckning sjuksköterskor inom psykiatrin tillgodosåg behov hos barn till psykiskt 

sjuka föräldrar. Av 113 sjuksköterskor uppgav 80 % att de inte hade utbildning i hur barn 

påverkas av att ha en förälder med psykisk sjukdom, de visste inte hur de skulle samtala 

med dessa barn. Knappt 10 % svarade att de gav barnen uppmärksamhet då de besökte 

föräldern. Korhonen, Pietilä och Vehviläinen-Julkunen (2010) undersökte vilka faktorer som 

påverkade sjuksköterskans interaktion med barn till psykiskt sjuka föräldrar. De fann att 

sjuksköterskor som hade mer än 20 års erfarenhet inom yrket samt vidareutbildning inom 

familjefokuserad omvårdnad uppmärksammade barnen i större utsträckning. Katie Eriksson 

menar att det finns ett lidande i att inte bli sedd, hörd eller tagen på allvar, det ger en känsla 

av att få hela sitt väsen betvivlat och det innebär en osäkerhet inför den egna identiteten. 

Den ensamhet som uppstår av att inte bli sedd kan enligt Eriksson ses som det mest 

bottenlösa lidandet (Eriksson, 1994, s. 17, 44). 

 

I en norsk studie undersöktes hur attityder och arbetssätt bland personal inom psykiatrin 

hade påverkats av den lagändring som gjordes i Norge 2010. Hälso- och sjukvårdspersonal 

är nu enligt lag ålagd att fråga patienter med psykisk sjukdom om de har barn, samt att 

erbjuda dessa barn information och stöd. Resultatet visade att tre år efter lagändringen 

frågade personalen inom psykiatrin mer frekvent om det fanns barn i familjen än innan 

lagändringen. Vidare visade resultatet att efter lagändringen hade personalen en mer positiv 

inställning till att erbjuda stöd till barnen. En jämförelse av erbjudandet av stöd före och efter 

lagändringen visade emellertid att personalen inte erbjöd stöd till barnen i någon större 

utsträckning efter lagändringen. Personalen uttryckte en medvetenhet om att de efter 

lagändringen hade sämre kunskap om barn till psykiskt sjuka föräldrar (Lauritzen, Reedtz, 

Van Doesum & Martinussen, 2014). Sjöblom et al. (2004) fann att sjuksköterskorna ansåg att 

det var uppenbart att familjer i den slutna psykiatriska vården var i behov av stöd och 

information, men de fann det svårt att inkludera familjer i omvårdnaden. Det framkom att 
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det ofta var familjen som inbjöd till kontakt. Ett hinder för sjuksköterskorna var att de inte 

ville tvinga sig på familjen och de trodde att anhöriga kunde känna sig rädda att bli 

delaktiga.  

Problemformulering 

Sjuksköterskorna ska enligt HSL (SFS 1982:763) tillgodose de behov av information, råd och 

stöd som barn till psykiskt sjuka föräldrar har. Trots detta åläggande förbises ofta barnens 

behov. Sjuksköterskorna förefaller ha bristfälliga kunskaper om innebörden av att ha en 

förälder med psykisk sjukdom. Det är därför viktigt att belysa barnens upplevelser för att 

sjuksköterskorna bättre ska kunna tillgodose barnens behov av omvårdnad. 

Syfte 

Att beskriva barns upplevelser av att ha en förälder som lider av psykisk sjukdom.  

Metod 

Design 

Detta arbete gjordes i form av litteraturöversikt. Det innebär att sammanföra publicerad 

forskning för att sammanfatta kunskapsläget inom ett avgränsat område (Friberg, 2012b, s. 

135). Inledningsvis görs breda sökningar efter vetenskapliga artiklar, därefter granskas och 

analyseras materialet, slutligen sammanfattas den vetenskapliga kunskapen. En tillämpning 

av kunskapen kan ske i den praktiska verksamheten men översikten kan även belysa 

områden som är mindre utforskade (Segesten, 2012, s. 100).   

Litteratursökning  

Litteratursökningen gjordes i två steg; inledande sökningar och riktade sökningar. Denna 

metod rekommenderas av Axelsson (2012, s. 208). De inledande sökningarna gjordes i 

PsycInfo, PubMed och Cinahl, för att inventera kunskapsläget samt utbudet av artiklar 

relevanta för syftet. Sökord som användes var parental depression, child*, coping, adolescent* 

och symptom*, mental disorder, child of impaired parents och med limits: peer reviewed, 20040101-

20141231, engelska, childhood (birth-12 Yrs) och adolescence (13-17 yrs). Dessa sökningar 

resulterade i få träffar varpå syftet utökades till att belysa upplevelser av psykisk sjukdom 

istället för upplevelser av depression och copingstrategier. I nästa steg gjordes riktade 
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sökningar i ovan nämnda databaser. Sökorden som användes presenteras utifrån syftet i 

tabell 1. I Cinahl och PsycInfo användes avgränsningarna peer reviewed och english, i PubMed 

användes english. Fritextsökningar gjordes i Cinahl och PsycInfo. Manuella sökningar 

gjordes i referenslistor i artiklar och böcker med anknytning till syftet, men dessa gav inga 

relevanta artiklar. 

Litteratursökningen presenteras i bilaga 1. 

Tabell 1: Sökord utifrån syftet 

Sökord PubMed(MeSH) PsycInfo(Thesaurus) Cinahl(Headings) Fritext 

Psykisk sjukdom Mental disorders 
Psychology 
Major depressive 
disorder, depression 
Anxiety disorders 
Schizophrenia 

Mental disorders 
Major depression 
Anxiety disorders 
Affective disorders 
Schizophrenia 

 

Mental disorders 
Depression 
Anxiety 
Schizophrenia 

 

 

Barn till psykiskt 
sjuka 
föräldrar/Barn- 
förälder relation 

Child of impaired 
parents 
Parent-child relations 

 

Parent child relations 

 
Children of impaired  
parents 
Parent child relations 

 

“Parental 
depression” 
“Parental 
mental 
illness” 
Child* 

Upplevelser 
/hantering 

Life change events 
Emotions 

 Life experience 
 

Experienc* 
Coping 

Omvårdnad Nursing    

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle inkludera barn till psykiskt sjuka föräldrar, 

barnens upplevelser skulle belysas ur barnens perspektiv, barn under 18 år och vuxna barn, 

etiska resonemang skulle redovisas eller framkomma av tidskriftens riktlinjer samt att 

artiklarna uppnådde hög vetenskaplig kvalitet. Artiklarna kunde vara av både kvalitativ och 

kvantitativ design.  

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var studier inriktade på barn till föräldrar med posttraumatiskt 

stressyndrom, postpartumdepression eller barn till föräldrar med missbruk och/eller 

beroendeproblematik. 



 6 

Urval och Kvalitetsbedömning  

Urvalet skedde i flera steg (se bilaga 1). I samtliga steg har artiklar exkluderats när de inte 

motsvarat syftet eller inte motsvarat krav på en vetenskaplig originalartikel. I första steget 

lästes samtliga titlar i sökningarna. I nästa steg lästes abstrakten i de artiklar som passerat 

första urvalet. I det tredje steget lästes artiklarna från andra urvalet i sin helhet och de som 

motsvarade syftet gick vidare till kvalitetsbedömning. Totalt kvalitetsbedömdes 31 artiklar. I 

enlighet med Friberg (2012a, s. 126) avgör kvalitetsbedömning vilka studier som ska ingå i 

resultatet. Frågor angående de enskilda delarna i artikeln ska ställas och extra stor vikt läggs 

vid om studien har lyckats ringa in den företeelse eller det fenomen som valts att studeras. 

För kvalitetsbedömning valdes Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativ 

och kvantitativ metod (se bilaga 2), då de i enlighet med Friberg (2012a, s. 126) innehåller 

bedömning av syfte, metod, analys, resultat, diskussion samt konklusion. Mallen 

modifierades på frågan “Patienter med lungcancerdiagnos” till “Barn till förälder med 

psykisk sjukdom” för att motsvara litteraturöversikten syfte. Artiklarnas poängsättning 

räknades om till procent följt av gradering till grad I, II eller III. Endast artiklar av grad I gick 

vidare till analys. Under kvalitetsbedömningen påbörjades sammanställningen av artiklar i 

en översikt (se bilaga 3). Slutligen inkluderades sjutton artiklar varav tio av kvalitativ design, 

sex av kvantitativ design och en av mixad design. Både urval och kvalitetsbedömning 

gjordes initialt tillsammans för att säkerställa samstämmighet, sedan var för sig men under 

ständig diskussion.  

Etiska överväganden 

I det etiska resonemanget i artiklarna skulle det framgå att deltagandet var frivilligt och att 

barn och/eller föräldrar hade gett sitt samtycke. Det etiska resonemanget granskades extra 

noggrant i de artiklar där deltagarna utgjordes av barn under 18 år. Enligt Axelsson (2012, s. 

215) ska urval och resultat göras så objektivt som möjligt. Urvalet av artiklar gjordes utan att 

författarna medvetet lät sig påverkas av egna åsikter och tankar gällande ämnet. Inga artiklar 

valdes bort för att resultatet särskilde sig från de andra. Sökningarna gav ett stort antal 

träffar, men det ansågs nödvändigt att gå igenom bruset där artiklar som motsvarade syftet 

kunde dölja sig. Resultatet presenterades utan att inkludera egna åsikter. I resultatet har 
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ingen vikt lagts vid förälders diagnos eller kön, eller vid barnens ålder förutom i de fall där 

det har betydelse för sammanhanget.  

Analys 

Analysarbetet skedde delvis utifrån Friberg som beskriver att artiklarnas resultat bryts ned i 

mindre delar och sammanförs till ny en helhet (Friberg, 2012a). Analysen påbörjades med att 

numrera valda artiklarna, sedan lästes alla artiklarna upprepade gånger. Efter detta 

färdigställdes översikten av artiklar (se bilaga 3). Analysen gjordes med en induktiv ansats 

med utgångspunkt i syftet. Det strukturerade analysarbetet av de kvalitativa artiklarna 

skedde genom att författarna läste samma artikel var för sig, meningsbärande enheter med 

direkt koppling till syftet markerades i texten och egna reflektioner fördes i marginalen. Det 

manifesta innehållet i meningsenheterna diskuterades och kondenserades, vidare 

diskuterades vilken kod de skulle benämnas med. Koder och numret på artikeln noterades 

på lappar som sattes upp på whiteboard, artikel för artikel. Detta gjordes för att skapa en 

överblick av fynden. Genom granskning av lapparnas koder kunde fynden relateras till 

varandra och likheter sammanfördes till enheter. I nästa steg granskades varje enhet med 

avseende på likheter och skillnader och underteman skapades. Vidare analys och tolkning av 

innebörden av undertemana resulterade i preliminära teman. En struktur för presentationen 

av teman utformades gemensamt. Varje tema och undertema diskuterades för att säkerställa 

korrekt placering. Under hela analysprocessen kontrollerades lapparna mot artikeltexterna 

för att säkerställa kontexten.  Analys av de kvantitativa artiklarna skedde gemensamt genom 

att delar med relevans för syftet markerades och tabeller samt data analyserades. Fynden 

överfördes till lappar som sattes upp på whiteboard. Dessa placerades under passande tema 

och undertema. De teman som återfinns i resultatet framträdde i ett sent skede i 

skrivprocessen när en djupare förståelse för resultatet uppnåtts. Exempel på 

analysförfarande presenteras i tabell 2.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 2: Exempel på analysförfarande

Meningsenhet 

However, the common comment 

from the children concerning fear 

focuses on their fear of the sick 

parent attempting suicide or 

committing suicide (Östman, 2008, 
p. 356). 
By considering their parents mood, 

adjusting their own behavior, doing 

housework, taking care of younger 

siblings and avoiding saying 

anything provocative, they tried to 

contribute to creating a good 

atmosphere at home (Trondsen, 
2012, p. 181). 

Resultat 

Resultatet omfattas av sjutton 

kvantitativ design och en av mixad design

underteman (se figur 1) som ska läsas med en

presenteras utifrån ett varv i modellen

konstant rörelse där ett tema kan betraktas som en fas som successivt leder v

fas. Barnen upplever att något förändras, barnen reagerar och försöker anpassa sig, slutligen 

hittar de sätt att hantera tillvaron och de efterfrågar att få vara delaktiga.

Figur 1: Teman och underteman. 

Hantering och 
metvetenhet om behov

Att hantera livet

En längtan att få vara med

Tabell 2: Exempel på analysförfarande 

Kondensering Kod Undertema

Den vanligaste 
orsaken till rädsla var 
att föräldern skulle 
försöka eller begå 
självmord. 

Rädsla för 
självmord 

Upplevelser i 
den 
oförutsägbara 
vardagen 

Anpassa sitt beteende 
till förälderns humör, 
ta ansvar för hemmet 
och syskon, undvika 
att provocerande för 
att skapa ett bra 
klimat hemma. 

Ta ansvar för 
att undvika 
obehag. 

Praktiskt och 
emotionellt 
ansvarstagande

jutton vetenskapliga artiklar, tio av kvalitativ design, sex av

och en av mixad design. Analysen resulterade i tre teman 

som ska läsas med en kronologisk ordning i åtanke. 

presenteras utifrån ett varv i modellen. Modellen illustrerar barnens upplevelser som en 

konstant rörelse där ett tema kan betraktas som en fas som successivt leder v

Barnen upplever att något förändras, barnen reagerar och försöker anpassa sig, slutligen 

hittar de sätt att hantera tillvaron och de efterfrågar att få vara delaktiga. 

Förändringar och 
relationer i tillvaron

Upplevelser av förälders 
beteende

Upplevelser av andras 
föreställningar

Förhållandet till föräldern

Frånvarande förälder

Reaktioner och 
anpassning i vardagen

Upplevelser i  den 
oförutsägbara tillvaron

Praktiskt och emotionellt 
ansvar

Hantering och 
metvetenhet om behov

Att hantera livet

En längtan att få vara med
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Undertema Tema 

Upplevelser i 

oförutsägbara 
 

 

 

 
Reaktioner och  
anpassning i 
vardagen 

Praktiskt och 
emotionellt 
ansvarstagande 

vetenskapliga artiklar, tio av kvalitativ design, sex av 

. Analysen resulterade i tre teman och åtta 
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Förändringar och relationer i tillvaron 

Upplevelser av förälderns beteende 

Att upptäcka att föräldern var sjuk var för en del barn en process som kunde ta lång tid. De 

upplevde att föräldern förändrades eller uppvisade ett avvikande beteende (Baik & Bowers, 

2006; Fjone, Ytterhus, & Almvik, 2009; Foster, 2010; Trondsen, 2012). “I knew from a fairly early 

age that there was something definitely weird about her and that she wasn’t sort of quite right, 

but…we didn’t know that she had schizophrenia….” (Foster, 2010, p. 3145). Fjone et al. (2009) har 

beskrivit hur barnen upplevde en diffus känsla av att något inte stämde, detta något 

pratades inte om i familjen och skam och skuld väcktes inom barnen. Ett fåtal barn hade 

dock inte tänkt på att föräldern var annorlunda (Fjone et al., 2009). För en del barn kom 

insikten plötsligt genom en dramatisk händelse som inläggning på psykiatrin, 

självmordsförsök, psykos eller panikattack (Cogan, Riddell & Mayes, 2005; Trondsen, 2012).  

 

En del av barnen i Baik och Bowers (2006) och Fjone et al. (2009) studier upplevde skuld och 

genans över sin förälders avvikande beteende. Baik och Bowers (2006), Cogan et al. (2005), 

Dunn (1993) och Östman (2008) fann att barnen även upplevde att de bar skulden till 

förälderns sjukdom. En del barn har fått höra från föräldrar såväl som hälso- och 

sjukvårdspersonal att de orsakat förälderns sjukdom (Baik & Bowers, 2006; Dunn, 1993; 

Östman, 2008). Ett barn uttryckte: “One doctor told us it was our fault” (Dunn, 1993 p. 182). 

Barnen kände att de inte passade in, deras liv upplevdes inte normalt då det särskilde sig 

mycket från kamraters tillvaro (Dunn, 1993; Foster, 2010; Trondsen 2012). Fjone et al. (2009) 

noterade att barnen befann sig i en ständig kamp att försöka upprätthålla en fasad i hopp om 

att uppfattas som normala. Barnen berättade att de lät bli att bjuda hem kompisar (Dunn, 

1993; Fjone et al., 2009; Hedman Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2011), och att de kände sig 

avundsjuka på kompisars fungerande relation till sina föräldrar (Knutsson-Medin, Edlund & 

Ramklint, 2007; Trondsen, 2012). Att inte ha det som andra barn ingav en känsla av sorg och 

förlust och ensamhet (Foster, 2010; Trondsen, 2012).  

  

Upplevelser av andras föreställningar 

Rädslan att bli stigmatiserad och att bli förknippad med förälderns sjukdom framkallade 
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skamkänslor (Fjone et al., 2009; Foster, 2010; Knutson-Medin et al., 2007). Av rädsla att bli 

förlöjligad, mobbad eller att mötas av oförståelse av kamrater avstod barnen från att berätta 

om sin sjuke förälder (Cogan et al., 2005). Den upplevda stigmatiseringen innebar ett 

motstånd att söka och ta emot hjälp, både från omgivningen och från hälso- och sjukvården. 

Rädslan för vad andra skulle tycka gjorde förälderns sjukdom till en familjeangelägenhet 

tillika en familjehemlighet (Baik & Bowers, 2006, Cogan et al., 2005; Foster, 2010). Av lojalitet 

hittade barnen på ursäkter och förklaringar till förälderns beteende och de pratade inte öppet 

om förälderns sjukdom (Baik & Bowers, 2006; Cogan et al., 2005; Fjone et al., 2009; Griffiths, 

Norris, Stallard & Matthews, 2012; Hedman Ahlström et al., 2011). Ett barn sa: “ I try and not 

let other folk, like the social (social workers) know about my mum, it´s just that I´m scared they´ll put 

it down to her being a bad mum… she´s not a bad mum, she loves us” (Cogan et al., 2005, p. 58).  

 

Förhållandet till föräldern 

Barnen uttryckte ömhet och kärlek till föräldern (Cogan et al., 2005; Dunn, 1993; Fjone et al., 

2009; Trondsen, 2012; Östman, 2008). En 12-årig pojke sa: “I love my sick parent but wish she 

was another person” (Östman, 2008, p. 356). När föräldern var inneliggande på psykiatrin 

upplevde barnen en lättnad över att någon annan hade ansvaret (Knutson-Medin et al., 2007). 

Barnen ville hälsa på men de fann miljön tråkig, men det var ändå jobbigt att gå där ifrån 

(O’Brien, Anand, Brady & Gilles, 2011). Sivec, Masterson, Katz och Russ (2008) lät barn 

skatta sina tankar och önskemål vid besök på psykiatrin. Inför besöket kände sig barnen 

främst lyckliga och glada, även intresserade och förväntansfulla. Barnen önskade främst att 

föräldern skulle säga att de mådde bättre och att föräldern skulle fråga hur de mådde. 

Barnen kände en intensiv längtan efter föräldern trots att föräldern fanns där rent fysiskt 

(Baik & Bowers, 2006; Hedman Ahlström et al., 2011; Trondsen, 2012). En pojke beskrev: “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….” (Trondsen, 2012, p. 181).  

 

Frånvarande förälder 

Barnen upplevde att föräldern brast i sitt föräldraskap, föräldern upplevdes otillgänglig, 

försummande och otydlig i sin roll (Baik & Bowers, 2006; Dunn, 1993; Foster 2010; Hedman 
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Ahlström et al., 2011; Knutsson-Medin et al., 2007; Trondsen, 2012; Östman, 2008). Mowbray 

och Mowbray (2006) fann att av 61 barn hade drygt hälften upplevt försummelser från 

förälderns sida. När föräldern inte fanns närvarande, fysiskt eller psykiskt, upplevde barnen 

att deras behov av närhet, trygghet och uppmärksamhet inte blev tillgodosedda (Baik & 

Bowers, 2006; Dunn, 1993; Foster, 2010; Hedman Ahlström et al., 2011; Östman, 2008). Ett 

barn uttryckte: She was a very remote person…. I never sat on her lap…. She didn’t want to be 

bothered. She didn’t even want to be bothered to help us get dressed for school when we were little…. 

She just wasn’t there (Baik & Bowers, 2006, p. 3). 

 

Shelton och Harold (2008) påvisade komplexa samband mellan förälderns depression, 

föräldraskapet och barnets upplevelse av avvisande från föräldrarna. Depressionen bidrog 

till moderns och faderns osäkerhet i föräldraskapet. Moderns osäkerhet i föräldraskapet 

resulterade i att barnet upplevde modern som avvisande. När det gällde fadern påvisades 

inga samband mellan faderns osäkerhet i föräldraskapet och att barnet upplevde fadern som 

avvisande. Hedman Ahlström et al. (2011) fann att när förälderns sjukdom blev påtaglig 

upplevde barnen att samhörigheten med föräldern gick förlorad. Andra vuxna i barnets 

närhet kunde fylla tomrummet efter föräldern och agera en fast punkt i tillvaron (Dunn, 

1993; Foster, 2010; Östman, 2008). Ett vuxet barn beskrev:  I connected with a teacher I 

had...she’s a friend to this day. We used to go over to her house [for] family dinners, and it’s the first 

family I ever saw…. She was a major changing point for me (Dunn, 1993, p. 184). 

 

Abela, Zinck, Kryger, Zilber och Hankin (2009) visade på ett positivt samband mellan nivån 

av förälderns depressiva symtom, barnens upplevelse av negativ anknytning till föräldern 

och barnets egna nivåer av depressiva symtom. Barnens depressiva symtom påverkades inte 

av förälderns depression när barnet upplevde lägre nivåer av negativ anknytning. 

Reaktioner och anpassning i vardagen 

Upplevelser i den oförutsägbara tillvaron 

Ett flertal studier belyste att barnen upplevde sin tillvaro som oförutsägbar och instabil 

(Cogan et al., 2005; Fjone et al., 2009; Foster, 2010; Griffiths et al., 2012; Hedman Ahlström et 

al., 2011; Knutson-Medin et al., 2007; Trondsen, 2012). Rädslan och oron att föräldern skulle 
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begå självmord genomsyrade barnens vardag (Hedman Ahlström et al., 2011; Knutson-

Medin et al., 2007; Trondsen, 2012; Östman 2008).  

 

När förälderns sjukdom yttrade sig i vredesutbrott upplevde barnen rädsla att själva eller att 

någon annan i familjen skulle bli utsatt för våld (Trondsen, 2012; Östman, 2008). En del barn 

hade upplevt fysisk misshandel till följd av förälderns sjukdom (Dunn, 1993; Mowbray & 

Mowbray, 2006). Barnen beskrev en ständigt närvarande rädsla i vardagen (Baik & Bowers, 

2006; Fjone et al., 2009; Knutson-Medin et al., 2007; Trondsen, 2012; Östman, 2008). En flicka 

förmedlade: “My father’s illness mostly makes me scared. I hate being scared, but it is probably the 

feeling I’ve felt most during the last 12 years” (Trondsen, 2012, p. 179). Upplevelser av rädsla, 

oro och otrygghet var starkt associerade med besök på psykiatrin och barnen fann miljön 

skrämmande och obehaglig (Dunn, 1993; Cogan et al., 2005; Knutson-Medin et al., 2007; 

O´Brien et al., 2010). 

 

I tillvaron upplevde barnen ångest, depressionssymtom, minnessvårigheter och 

koncentrationssvårigheter (Foster, 2010; Hedman Ahlström et al. 2011; Knutson-Medin et al., 

2007; Trondsen, 2012). Barn till mödrar med depression uppvisade signifikant starkare 

upplevelse av ångest och depressionssymtom än barn till mödrar utan depression 

(Champion et al., 2009). Barnen kände sig ensamma, exkluderade och isolerade från familjen, 

all uppmärksamhet kretsade kring den sjuke föräldern eller det praktiska i tillvaron (Dunn, 

1993; Hedman Ahlström et al., 2011; Trondsen, 2012; Östman, 2008). Barnen upplevde även 

fysiska symtom som ont i magen och illamående samt problem att äta och sova (Hedman 

Ahlström et al., 2011; Knutson-Medin et al., 2007; Trondsen, 2012).  

 

Ett flertal studier belyste barnens oro och rädsla för det genetiska arvet. Barnen hade vetskap 

om att de befann sig i en riskgrupp för att utveckla psykisk sjukdom och de var vaksamma 

på symtom (Baik & Bowers; 2006; Foster, 2010; Griffiths et al., 2012; Hedman Ahlström et al. 

2011; Trondsen, 2012).  

 

Praktiskt och emotionellt ansvar  

Tillvaron med en sjuk förälder innebar att barnen tog ansvar, både som en upplevd 
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skyldighet och ett outtalat krav, men även av egen önskan att vara till hjälp (Foster, 2010; 

Griffiths et al., 2012; Hedman Ahlström et al., 2011; Knutsson-Medin et al., 2007; Trondsen, 

2012; Östman, 2008). Barnen tog ansvar för städning och matlagning. De tog även på sig 

rollen som förälder, både till sin egen förälder och till syskon (Dunn, 1993; Foster, 2010; 

Knutsson-Medin et al., 2007; Trondsen, 2012). En flicka beskrev situationen: “she would just go 

off [referring to her mother’s illness] and somebody had to hold the fort. Somebody had to cope. And if 

you’re the only somebody, that means it’s you” (Foster, 2010, p. 3146). Champion et al. (2009) 

identifierade ett positivt samband mellan deprimerade mödrars tillbakadragenhet och i 

vilken utsträckning barnen tar hand om praktiska göromål. Abraham och Stein (2010) fann 

att barn till psykiskt sjuka föräldrar visade en högre nivå av upplevt ansvar gentemot sina 

mödrar än sina fäder. Högt upplevt ansvarstagande var här signifikant relaterat till högre 

psykosocialt välbefinnande, minskad ensamhet samt färre psykologiska symtom.  

 

Genom att vara lyhörd och läsa av förälderns humör och tillstånd kunde barnen anpassa sitt 

beteende och undvika situationer som kunde uppröra eller provocera, samt se till så att 

syskon och kamrater uppförde sig på ett sätt som inte störde föräldern (Hedman Ahlström et 

al., 2011; Fjone et al. 2009; Griffiths et al., 2012; Knutson-Medin et al., 2007; Trondsen, 2012). 

Ett barn beskrev: “it was like always treading on eggshells” (Griffiths et al., 2012, p. 74).  

 

Barnen upplevde även ett ansvar att ge känslomässigt stöd till sin sjuke förälder och/eller sin 

friska förälder (Foster, 2010; Griffiths et al., 2012; Knutson-Medin et al., 2007; Trondsen, 2012; 

Östman, 2008). Champion et al. (2009) fann att det emotionella omhändertagandet 

påverkade barnens upplevelse av ångest och depression i större utsträckning än att ta hand 

om det praktiska. Under perioder då den sjuke föräldern var mer stabil upplevde barnen det 

svårt att släppa ansvaret (Trondsen, 2012). I ansvarstagandet upplevde en del barn en skuld 

över att inte klara av situationen och över att inte lyckas uppfylla krav och ansvar (Foster, 

2010; Griffiths et al., 2012; Östman, 2008). De motgångar och svårigheter barnen upplevt 

hade givit dem en möjlighet att mogna och en ökad självkänsla (Knutson-Medin et al., 2007; 

Östman, 2008), och en ökad självständighet (Foster, 2010; Hedman Ahlström et al., 2011). 

Barnen upplevde sig även mer empatiska än sina vänner (Hedman Ahlström et al., 2011).  
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Hantering och medvetenhet om behov 

Att hantera livet 

Barnen uppgav olika sätt att hantera sin tillvaro. Det kunde innebära att stänga in sig på 

rummet, gå ut i naturen, läsa skriva, dagbok eller lyssna på musik (Fjone et al., 2009; Foster, 

2010; Griffiths et al., 2012; Hedman Ahlström et al., 2011; Trondsen, 2012). En 15-årig flicka 

berättade: I like to listen to music. I listen to the type of music where I can recognize myself…that 

describes things I feel and… It is important for me to get the time to listen to music (Fjone et al., 

2009, p. 471). Att umgås med kamrater utanför hemmet gav en möjlighet att glömma 

hemsituationen och att få känna uppskattning (Griffiths et al., 2012; Fjone et al., 2009). Fjone 

et al. (2009) fann att en del barn sökte sig till jämnåriga som också befann sig i en annorlunda 

livssituation, vilket gav dem en känsla av normalitet och minskad ensamhet. Mowbray och 

Mowbray (2006) påvisade i en studie att barn till deprimerade eller bipolära mödrar ansåg 

att det största stödet var en bästa vän.  

 

Rädslan att besvära eller missbruka en vänskap gjorde att en del barn inte berättade om sin 

situation trots att de upplevde tillit i vänskapen (Trondsen, 2012). Det fanns en selektivitet, 

och ett sätt att vara vaksam och lyhörd innan barnen kunde berätta för någon utomstående 

om sin tillvaro (Baik & Bowers, 2006; Fjone et al., 2009; Trondsen, 2012). Barnen uttalade 

behov av att ha någon att prata med och någon som lyssnade (Foster, 2010; Griffiths et al., 

2012; Östman, 2007). Att få ge uttryck för sina känslor och få dem bekräftade kunde hjälpa 

dem acceptera och gå vidare (Baik & Bowers, 2006; Dunn 1993; Trondsen, 2012). Flera av 

studierna åskådliggjorde att det fanns en medvetenhet hos barnen gällande deras egen brist 

på strategier att hantera sitt liv (Cogan et al., 2005; Fjone et al., 2009; Griffiths et al., 2012; 

Hedman Ahlström et al., 2011; O’Brien et al., 2011; Trondsen 2012).  

En längtan att få vara med  

Det framkom att barnen upplevde brist på stöd, information och förklaringar från hälso- och 

sjukvården (Baik & Bowers, 2006; Cogan et al., 2005; Dunn, 1993; Foster, 2010; Griffiths et al., 

2011; Hedman Ahlström et al., 2011; Knutsson-Medin et al., 2007; O´Brien et al., 2011; 

Trondsen, 2012; Östman, 2008). Ett barn menade: “our imagination and thoughts are running 

wild, and constantly wondering, constantly trying to figure things out ourselves, can be much worse 
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than dealing with the truth” (Trondsen, 2012, p. 179). Barnen betonade att de ville vara 

delaktiga och involverade i det som hände kring föräldern (Dunn, 1993; Fjone et al., 2009; 

O’Brien et al. 2011; Trondsen, 2012), de vill hjälpa men visste inte hur (Griffiths et al., 2011; 

Hedman Ahlström et al., 2011). Det fanns en uttalad eller underliggande önskan om att 

hälso- och sjukvården skulle ta initiativ till kontakt (Baik & Bowers, 2006; Cogan et al., 2005; 

Dunn, 1993; Foster, 2010; Griffiths et al., 2011; Hedman Ahlström et al., 2011; Knutsson-

Medin et al., 2007; O´Brien et al., 2011; Trondsen, 2012; Östman, 2008). Ett barn förklarade: 

“They should make the first step...make an effort...so you are not left in the dark” (O´Brien et al., 

2011 p.141). Cogan et al. (2005) fann att endast tre av tjugo barn fått information av hälso- 

och sjukvårdspersonal gällande förälderns psykiska sjukdom. Av barn till psykiskt sjuka 

föräldrar visste endast 11 % av barn under 12 år och 27 % av barn över 13 år vilken sjukdom 

föräldern led av (Sivec et al., 2008). De som hade fått information hade erhållit kunskap och 

förståelse för förälderns sjukdom (Baik & Bowers, 2006; Cogan et al., 2005; Dunn, 1993; Fjone 

et al., 2009; Foster, 2010), en del barn beskrev det som ett uppvaknande (Baik & Bowers, 

2006). Ett vuxet barn förklarade: 

“That was one of the greatest days, when someone said: “Your mother is a paranoid 

schizophrenic.” They gave it a name, they explained it to me, and I said “Thank you! Now I 

know” That just meant the world to me. It’s so much easier to deal with something concrete”. 

(Dunn, 1993, p. 183) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En utmaning i arbetet var att litteratursökningarna resulterade i ett stort antal träffar där 

träffarna dominerades av forskning med fokus på det genetiska arvet, psykosociala 

konsekvenser samt beteendestörningar hos barn till psykiskt sjuka föräldrar. Det var dock 

nödvändigt att gå i genom dessa träffar då mer preciserade sökningar gav för få eller inte 

relevanta artiklar. Den grundliga genomgången av artiklarna i anser vi vara en styrka i detta 

arbete. I enlighet med Östlundh (2012, s. 64) grundläggande sökteknik hämtades de använda 

sökorden från respektive databas ämnesordlista.  De sökord som användes gav många men 

relevanta träffar och författarna anser att sökorden från ämnesordlistor var områdestäckande. 

Adekvata sökord i fritext kan dock ha förbisetts. Som avgränsning användes endast engelska. 
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Eftersom forskning skrivs främst på engelska är det enligt Östlundh (2012, s. 74) inte relevant 

att avgränsa till ett så litet språk som svenska. Ingen avgränsning sattes till årtal på artiklarna 

då författarna anser att en upplevelse inte behöver vara tidsbunden. Någon avgränsning till 

barnens ålder gjordes inte. Vuxna barns minnen av upplevelser i barndomen kan förstärkas 

eller försvagas i positiv eller negativ riktning och det kan ha påverkat resultatet. 

Avgränsningen nursing användes endast i PubMed för att rikta sökningen mot omvårdnad. 

Av obetänksamhet användes inte nursing i PsycInfo och det kan gjort antalet sökträffar 

onödigt stort.  

 

Polit och Beck beskriver att ur ett etiskt perspektiv är barn en sårbar grupp och särskild 

hänsyn skall tas. Deltagare har rätt till det privata. Det är svårt att förutse risker med en 

kvalitativ studie.(Polit & Beck, 2008, s. 174, 175, 182). Författarna menar att i intervjuer med 

barnen avslöjas det privata såsom rädslor och hur de upplever sin förälder och det går inte 

att veta hur de påverkas av att prata om sina upplevelser. Det etiska resonemanget i 

studierna har granskat noggrant, men författarna kan när allt kommer omkring inte veta hur 

själva intervjusituationen upplevdes av barnen.  I Dunn (1993) beskrevs inget etiskt 

resonemang. Tidskriften har dock etiska riktlinjer för publicering men vi vet inte om de 

etiska kraven för trettio år sedan är de samma som i dag. Artikeln inkluderades ändå, då 

deltagarna var vuxna barn och att den efter kvalitetsgranskning var av grad I, samt att den 

är frekvent refererad i litteratur och i annan vetenskaplig forskning.  

 

En styrka är att arbetet till största del gjorts tillsammans och möjlighet till diskussion har 

funnits. Arbetssättet med lappar var tidskrävande och det var lätt att hamna på sidospår och 

lägga för stor vikt vid enskilda detaljer som vid kontroll mot syftet saknade betydelse. 

Lappsystemet gav en bra överblick över fynden samt en möjlighet att med enkelhet flytta 

lappar både inom en enhet och till ett annat undertema eller tema. En svårighet var att 

namnge teman och underteman. Antalet teman och underteman samt benämningar har 

ändrats under arbetets gång.  

 

Många artiklar kvalitetsgranskades, således inkluderades endast artiklar av grad I. 

Författarna är dock medvetna om att viktiga fynd i artiklarna av lägre kvalitet kan ha 
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förbisetts. Studierna som inkluderades i resultatet var gjorda i högt utvecklade länder och 

författarna anser att länderna är jämförbara med Sverige. Överförbarheten av resultatet ökar 

därmed. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva barns upplevelser av ha en förälder som 

lider av psykisk sjukdom. Resultatet visar att barnens upplevelser är komplexa där alla delar 

är sammanflätade, inga upplevelser är mindre betydelsefulla än andra. Tre huvudfynd 

kunde dock identifieras. Det första var att barnen upplevde att samhörigheten med föräldern 

gick förlorad till följd av förälderns sjukdom och anknytningen påverkas negativt. Det andra 

huvudfyndet visade att barnens tillvaro var oförutsägbar och barnen undvek att uppröra 

föräldern genom att anpassa sitt beteende. Slutligen framkom att barnen efterfrågade mer 

information från hälso- och sjukvården, samt att de ville göras delaktiga.  

 

Resultatet visar att barnen upplever att föräldern inte är närvarande varken fysiskt eller 

psykisk. Föräldern har inte förmåga att tillgodose barnens grundläggande behov av trygghet 

och emotionell närhet till följd av sin sjukdom. Barnen längtar efter sina föräldrar trots att de 

finns där rent fysiskt. Anknytningen till föräldern påverkas negativt. Abela et al. (2005) har 

funnit att barn till deprimerade föräldrar som uppvisar hög nivå av otrygg anknytning 

uppvisar en högre nivå av depressionssymtom än barn med låg nivå av otrygg anknytning. 

En longitudinell studie över 30 år från Nya Zeeland visar att en positiv anknytning i tonåren 

bidrar till en avsevärt minskad risk för att utveckla ångest och depressionssymtom senare i 

livet (Skytte Jakobsen, Horwood & Fergusson, 2011). Bowlby menar att anknytningsbeteende 

inte är förbehållet den tidiga barndomen, det kan aktiveras under hela livet men inte lika lätt 

som under barndomen. Vidare skriver Bowlby att anknytningsgestalten kan vara någon 

annan än föräldern (Bowlby, 2006, s.151). Skerfving (1996, s. 52-53) beskriver i en 

litteraturöversikt att en tredjedel av barnen tillhörande en riskgrupp för utveckling av 

psykisk ohälsa, växte upp och klarade sig bra i livet tack vare en rad skyddsfaktorer, så 

kallade maskrosbarn. En skyddsfaktor var positiv uppmärksamhet från och känslomässig 

kontakt med en föräldragestalt annan än föräldern under spädbarns- åren, tonåren eller i 

vuxenlivet. Författarna menar att sjuksköterskorna, i omvårdnadsarbetet, kan hjälpa familjen 
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att samtala om den svåra situationen samt stötta och stärka psykiskt sjuka föräldrar och 

deras partner i sitt föräldraskap.  Genom detta ges föräldrarna möjligheter att ge sina barn en 

trygg anknytning. Om föräldern är för sjuk för att ge sitt barn en trygg anknytning och den 

andre föräldern inte finns tillgänglig kan sjuksköterskorna hjälpa familjen att finna en annan 

trygg anknytningsgestalt.  

 

I sjuksköterskornas uppdrag ligger att uppmärksamma både patienter och närståendes 

behov och önskemål, att vara respektfull, lyhörd och empatisk samt att minska lidande 

(Socialstyrelsen, 2005, ss. 11, 17). Katie Eriksson (1994, s. 44) beskriver att när en människa 

inte blir sedd eller får vara betydelsefull blir identiteten kränkt och detta innebär ett lidande. 

Författarna menar att när sjuksköterskorna ger barnet uppmärksamhet och lyssnar blir 

barnets upplevelser och behov bekräftade och deras lidande kan lindras. Sjuksköterskorna 

bör visa ett genuint intresse och engagemang för barnen. Intresse kan visas med små medel 

som att hälsa med ett leende eller fråga vad barnet tycker om att göra. 

 

Resultatet visar att barnens liv präglades av att anpassa sitt beteende och undvika att 

uppröra föräldern. Den oförutsägbara tillvaron ger upphov till rädsla, ångest, depression, 

fysiska symtom och ensamhet. Rädslan att mista föräldern genom självmord är 

överhängande. Moore, McArthur och Noble-Carr (2011) beskriver likheter med hur barn till 

missbrukare upplever en oförutsägbarhet i sin tillvaro, de vet inte vad som väntar dem från 

dag till dag. En lyhördhet krävs för att uppfatta förälderns behov och beteende. En skillnad 

som uttrycks är att i perioder när föräldern missbrukar finns trots allt en sorts förutsägbarhet 

och vid stabila perioder finns en rädsla att föräldern ska börja missbruka igen. Författarna 

anser att detta kan överföras på barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna 

bör uppmärksamma barnen även när förälderns sjukdom är under kontroll. En tanke är att 

när barnets uppmärksamhet inte behöver riktas mot förälderns behov kan barnets egna 

känslor komma upp till ytan och behovet av att få prata kan vara som störst. Den 

oförutsägbara tillvaron återfinns även hos barn till döende föräldrar. Buchwald, Delmar och 

Schantz-Laursen (2012) har funnit att för dessa barn var döden konstant närvarande. Barnen 

visste inte vad som väntade dem när de kom hem från skolan eller annan fritidsaktivitet. Det 

tidigare trygga hemmet representerade nu deras värsta rädsla, att förlora föräldern. 
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Författarna menar att en instabil och oförutsägbar tillvaro kan uppstå av olika anledningar 

som alla resulterar i ett lidande. Eriksson (1994, s. 27-39) skriver att människor uttrycker 

lidande på olika sätt. Lidandet kan ta sig uttryck i smärta, ångest eller fysiska symtom som 

kan observeras. Författarna anser därför att i mötet med barn till psykiskt sjuka föräldrar, 

och även barn i andra utsatta livssituationer, bör sjuksköterskorna vara observanta på hur 

det unika lidandet uttrycks.  

 

I resultatet framkommer att barnen efterfrågar information angående sin förälders tillstånd. 

De barn som fått information upplever ökad medvetenhet om förälderns sjukdom samt en 

kunskap om hur tillvaron bäst kan hanteras. Gavois, Paulsson och Fridlund (2006) har gjort 

liknade fynd har i sin studie gällande behov hos familjer där någon familjemedlem lider av 

psykisk sjukdom. De främsta behoven utgörs av att få information i ett tidigt skede, att ha en 

tillgänglig kontakt inom psykiatrin som skänker tillit, lyssnar samt ger bekräftelse. Att få 

vara delaktig ger lägre nivå av stress. Kinsella, Anderson och Anderson (1996) belyser behov 

hos barn och syskon till en familjemedlem som lider av psykisk sjukdom. Information leder 

till ökad förståelse för den sjuke, en mer förutsägbar tillvaro och det minskar känslan av 

förvirring samt hjälplöshet.  

 

I resultatet åskådliggörs en önskan att hälso- och sjukvården tar initiativ till kontakt och gör 

barnen delaktiga. De barn som varit delaktiga upplever en lättnad och en ökad medvetenhet 

om förälderns sjukdom. Det finns dock både en vilja och motstånd till att berätta. Kinsella et 

al. (1996) har funnit att det främsta behovet hos barn och syskon till en familjemedlem med 

psykisk sjukdom utgörs av att få vara delaktig i den sjukes behandling. I studien betonas att 

hela familjen bör inkluderas i vården. Författarna anser att HSL 2 g § ger sjuksköterskorna 

mandat att kringgå föräldrarnas avböjande av stöd till familjen då lagen föreskriver att 

särskild hänsyn skall tas till barnens behov. Författarna tror att en förälder som lider av en 

psykisk sjukdom inte alltid är i stånd att avgöra vad som är barnets bästa och då kan 

sjuksköterskorna med lagen som stöd ge barnen den information och det stöd som de är i så 

stort behov av. I Sverige används Beardslees familjeintervention [FI] inom psykiatrin. 

Målgruppen är familjer där en eller båda föräldrarna lider av depression eller annan 

psykiatrisk diagnos (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010; 
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Socialstyrelsen, u.å). Syftet med FI är att uppmärksamma barnet, förbättra kommunikationen 

inom familjen och på sikt förhindra att barnet utvecklar psykisk ohälsa (SBU, 2010). 

Solantaus, Toikka, Alasuutari, Beardslee och Paavonen (2009) samt Pihkala, Sandlund och 

Cederström (2011) har funnit att då familjer deltagit i FI hade barnen fått ökad förståelse för 

sin förälder och barnen upplevde att föräldern förstod dem bättre. Pihkala och Johansson 

(2008) har funnit att barn som deltagit i FI tyckte det var svårt att börja prata om förälderns 

sjukdom, det är ett skamfyllt ämne, men det var en lättnad att få berätta om sin tillvaro.  

Författarna menar att fungerande metoder som FI finns att tillgå men att förståelse finns för 

att föräldrar kan uppleva det svårt att medge att de behöver professionell hjälp att få sin 

familjesituation att fungera. Att bli erbjuden stöd och hjälp kan upplevas som att bli 

ifrågasatt i sin föräldraroll.  Det är av största vikt att sjuksköterskorna kan förklara att stöd 

och hjälp på intet sätt syftar till att kritisera föräldern utan att det framför allt handlar 

barnens välmående, både nu och i framtiden. 

 

Slutsats 

Barns upplevelser av att ha en förälder med psykisk sjukdom är komplex. Tillvaron 

förändras, barnet anpassar sig ständigt till förälderns tillstånd och det finns en längtan efter 

information och delaktighet. Översikten har bidragit till att författarna fått en fördjupad 

kunskap och förståelse om omfattningen av barnens upplevelser. Kunskap kan i ett 

omvårdnadsperspektiv ge sjuksköterskorna mod att våga närma sig och se, lyssna på och 

bekräfta barnens upplevelser. Ett område för vidare forskning skulle kunna vara hur barn 

upplever sina fäders psykiska ohälsa, då mycket forskning har riktats mot barns upplevelser 

av mödrars psykiska ohälsa. Genom ytterligare forskning med avseende på Beardslees 

familjeintervention kan rutiner, riktlinjer och insatser utarbetas med grund i vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 
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peer reviewed 
english 

118 *97 
**14 
***0 
****3 
*****1 

Baik & Bowers (2006) 
Hedman Ahlström, 
Skärsäter & Danielson 
(2011) 
Mowbray & Mowbray 
(2006) 

140124 Cinahl children of impaired  
parents AND anxiety 

peer reviewed 
english 

17 *15 
**0 
***0 
****1  

Sivec, Masterson, Katz & 
Russ (2008) 

140124 Cinahl children of impaired 
parents AND  
schizophrenia 

peer reviewed 
english 

29 *27 
**1 
***1 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

Bilaga 1.                                                                                             3(3) 
Fritextsökningar 
 
*I urval 1 lästes samtliga titlar i sökningen **I urval 2 lästes artiklarnas abstrakt ***I urval 3 bortvaldes artiklar på 
grund av dubbletter ****I urval 4 lästes artiklarna i sin helhet *****I urval 5 kvalitetsbedömdes artiklarna 

Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Förkastade Slutligen 
valda 

140207 PsycInfo "parental 
depression" 
AND child* 
AND coping 

Peer reviewed 
english 

19 17* 
1** 
0*** 
1****  
 

 

140207 Cinahl experienc* AND 
“parental mental 
illness” 

Peer reviewed 
english 

11 6* 
1** 
3*** 
0**** 
1***** 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 2. Kvantitativ bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003)                                      1(2) 

 

Total poäng (max 47p)                      p                      p                      p                     p 
 
 
Grad I:   80% 

   P 
% 

  Grad 
Grad II:  70%    
Grad III: 60%   
 

 
 
 
 

 
 

    

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 
Metod     

Metodval adekvat till frågan     Ej angivet     Ej relevant      Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

 
Ej angivet 

 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

 
Ej acceptabel 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Barn till förälder med psykisk 
sjukdom 

 
Ej undersökt 

 
Liten andel 

 
Hälften 

 
Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas/ 
Ja 

 
Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc.) 

 
Saknas 

 
Otydlig 

Medel Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, 
signifikans) 

 
         Saknas 

 
      Mindre bra 

 
           bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 
Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

 
Saknas 

 
Låg 

 
God 

 

Anknytning till tidigare 
forskning 

 
Saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

 
  Slutsats saknas 

 
        Låg 

 
      Medel 

 
        God 

Ogrundade slutsatser       Finns        Saknas   
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Total poäng (max 48p)                      p                      p                      p                     p 
 
 
Grad I:   80% 

   P 
% 

  grad 
Grad II:  70%    
Grad III: 60%   
 
 

 
 
 
 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 
 
Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

 
Ej angivet 

 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

 
Ej acceptabel 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Barn till förälder med psykisk 
sjukdom 

 
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 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc.) 

 
Saknas 

 
Otydlig 

 
Medel 

 
Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 
kod, teori etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

 
Saknas 

 
Låg 

 
God 

 

Anknytning till tidigare 
forskning 

 
Saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

 
Slutsatser 

    

Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

 
Slutsats saknas 

 
         Låg 

 
       Medel 

 
        God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   



  

Bilaga 3. Översikt av alla artiklar.                                                                                                                                                                  1(7) 
Författare  
Titel 
Årtal 
Land  

Studiens syfte  Design 
Metod 
Analys 

Deltagare  
(Bortfall)  
Ålder 
Kön 

Etiskt 
avsnitt 

Resultat  Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

Abela, J.R.Z., 
Zinck, S., 
Kryger, S., 
Zilber, I. & 
Hankin, B.L. 
(2009) 
Kanada 
 

Undersöka om nivå av förälders 
depression påverkar barnens 
upplevelse av negativ anknytning 
och barnens depressiva symtom. 
Detta med Bowlby’s 
anknytningsteori som 
utgångspunkt. 
 

Kvantitativ, longitudinell 
studie. Under ett år 
Kontaktades föräldrar och 
barn per telefon för 
avstämning av depressiva 
symtom och upplevd 
anknytning. Pearsons 
korrelationskoefficient, 
Cronbachs alpha, t-test. 
Deskriptiv data. 

140 barn,  
6-14 år, 
medianålder 
10 år. 
69 pojkar, 71 
flickor  
Bortfall: 250 
svarade på 
annonser 
och posters, 
133 
motsvarde 
kriterier, 102 
föräldrar 
ville delta. 

Finns  Signifikant positivt samband mellan upplevd 
negativ anknytning mellan nivå av 
depression hos förälder och barn. 
Barn med lägre nivå av upplevd negativ 
anknytning följde inte samma mönster. 
Bowlby’s teori och hypotesen styrks 

43/47p 
91,4% 
Grad I 
 
 
 
 
 

Abraham, K. 
M. & Stein, C. 
H.  
(2010) 
USA 
 
 

Jämföra studenters upplevda ansvar 
gentemot föräldrar, psykiska 
symtom, psykosocialt 
välbefinnande och interpersonell 
ensamhet i tre typer av familjer: 
moder med psykisk sjukdom, fader 
med psykisk sjukdom, ingen 
förälder psykiskt sjuk. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Barnen fyllde i frågeformulär 
online. 
Wilks’ Lambda, Pearsons 
korrelationskoefficient. 

94 studenter 
17-21 år 
Medel 19,5 
år, SD 1,36. 
65 kvinnor, 
29 män. 
33 med sjuk 
mamma, 20 
med sjuk 
pappa, 43 
friska 
föräldrar. 

Finns Hos barn med psykiskt sjuk mor eller far var 
högt upplevt ansvar gentemot sjuk förälder 
och frisk förälder relaterat till färre psykiska 
symtom, högre psykosocialt välbefinnande 
och mindre ensamhet. 
 

44/47p 
93,6% 
Grad I 
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Författare  
Titel 
Årtal 
Land  

Studiens syfte  Design 
Metod 
Analys 

Deltagare  
(Bortfall)  
Ålder 
Kön 

Etiskt 
avsnitt 

Resultat  Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

Baik, S. & Bowers, B.J.  

(2006) 

USA 

Att förstå vuxna barns erfarenheter av att ha 
en mamma med kronisk depression, samt 
barnens upplevelse av att upptäcka moderns 
sjukdom och av att berätta för andra. 

Kvalitativ, retrospektiv.  
Åtta intervjuer med 5 vuxna 
barn.  
Grounded theory. 
 

5 vuxna 
barn,  
26-50 år. 
3 kvinnor, 2 
män. 
 

Finns. 
 

Tre teman framkom:  
Att upptäcka moderns 
depression. 
Att berätta för någon första 
gången.  
Att selektivt berätta. 
 

41/48p 
85,4% 
Grad I 
 

Champion, J.E., Jaser, 
S.S., Reeslund, K.K., 
Simmons, S.L., Potts, 
J.E., Shears, A.R. and 
Compas, B.E.  
(2009) 
USA 
 

 

Att undersöka sambandet av emotionellt och 
praktiskt omhändertagande beteende och 
anpassning hos barn hos barn till mödrar 
med depression, och jämföra detta med en 
grupp barn till friska föräldrar. Hypoteser: 
1. Barn till deprimerade mödrar har högre 
förekomst av ångest och depressionssymtom 
än barn till friska mödrar.  
2. Samband mellan emotionellt och praktiskt 
omhändertagande, och barn samt moders 
depressiva symtom och tillbakadragenhet. 
3. Det finns ett positivt samband mellan 
barnens och moderns ångest och depressions- 
symtom, och nivå av barnens om- 
händertagande beteende.  

Kvantitativ. 
Frågeformulär, 
videoinspelning, intervju. 
Pearsons 
korrelationskoefficient, 
multipel regressionsanalys, 
Fishers z test 

72 barn 
11-14 år 
(M=12,2, 
Sd=1,07) 
36 flickor, 
36 pojkar. 
 
Bortfall: 43 
mödrar, 
37%.  

Finns 1. Barn till deprimerade 
föräldrar har högre förekomst 
av depressions-symtom än barn 
till friska mödrar. 
2. Moders depressionssymtom 
korrelerade varken med 
emotionellt eller praktiskt 
omhändertagande 
Praktiskt, men inte emotionellt 
omhändertagande korrelerade 
med moders tillbakadragenhet.  
3. Endast emotionellt 
omhändertagande var 
signifikant korrelerat med 
barnens ångest och 
depressionssymtom. 
 
 
 
 

42/47p 
89,3% 
Grad I 
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Författare  
Titel 
Årtal 
Land  

Studiens syfte  Design 
Metod 
Analys 

Deltagare  
(Bortfall)  
Ålder 
Kön 

Etiskt 
avsnitt 

Resultat  Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

Cogan, N., Riddel, 
S. & Mayes, G.  
(2008)  
Storbritannien  

Att undersöka förståelsen och upplevelser 
hos barn till förälder med psykisk ohälsa 
(depression).  
Förståelsen och upplevelser jämförs med en 

grupp barn till föräldrar utan psykisk 

sjukdom.  

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
grupp- intervjuer. 
Innehållsanalys 
genom NUD’IST 

40 barn (tjugo 
barn i varje 
grupp) 
12-17 år. 
20 pojkar, 20 
flickor.  
 

Finns Sex teman framkom: Uttrycka 
psykisk sjukdom. Särskiljning från 
fysisk sjukdom. 
Informationskällor. 
Anledningar till psykisk sjukdom. 
Stigma.  
Önskan om information.  

43/48p 
93,8% 
Grad I 
 
 
 

Dunn, B.  
(1993) 
USA 
 

 

Att undersöka upplevelser av att ha vuxit 
upp med en mamma med psykos. 

Kvalitativ,  
retrospektiv. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys 

9 vuxna barn 
21-41 år. 
4 män och 5 
kvinnor 
Bortfall 9 st. 

Ej i artikel 
men i 
tidsskrift. 

Fem teman framkom:  
Övergrepp och vanvård. Isolering.  
Skuld och lojalitet.  
Kontakt med psykiatrin. 
Socialt stöd 

41/48p 
85,4% 
Grad I 
 
 

Fjone, H. H., 
Ytterhus, B. & 
Almvik, A.  
(2009) 
Norge 
 

Att öka kunskapen om hur det är att växa 
upp med förälder med psykisk ohälsa genom 
att undersöka hur barnen agerar för att 
undvika stigmatisering och för att betraktas 
som normal.  

Kvalitativ, 
Semistrukturerade 
djup- intervjuer  
Fenomenologisk 
analys. 
 
 

20 barn/vuxna 
barn.  
8-22 år. 
14 flickor, 6 
pojkar.  

Finns Tre olika sub-topic´s 
identifierades som viktiga i 
barnens respons till deras 
förälders tillstånd.  
1. Upplevelsen av att vara utanför, 
skam, vetskapen om att ha en 
förälder som inte är som andras. 
2. Barnens agerande för att vara 
som andra, deras hantering.  
3. Barnens process från 
upptäckten att något förändras 
hemma till att prata med andra.  

44/48p 
91,6% 
Grad I 
 
 

 
 



  

Bilaga 3. Översikt av alla artiklar                  4(7) 
Författare  
Titel 
Årtal 
Land  

Studiens syfte  Design 
Metod 
Analys 

Deltagare  
(Bortfall)  
Ålder 
Kön 

Etiskt 
avsnitt 

Resultat  Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

Foster, K. 
(2010) 
Australien 
 
 
 

Att utforska vuxna barns erfarenheter 
av att ha en förälder med allvarlig 
psykisk sjukdom, samt hur dessa 
vuxna barn har hanterat sina 
erfarenheter. 

Kvalitativ, autoetnografisk 
med analys enl. Van Manens 
hermeneutiska tematiska 
metod. 
Ostrukturerade, interaktiva, 

narrativa intervjuer vid ett 

tillfälle. 

10 vuxna barn 
25-57 år  
8 kvinnor, 2 män.  

Finns  Fyra teman framkom: 
Osäkerhet “den här berg- och 
dalbanan tar aldrig slut”. 
Kämpa att känna samhörighet 
“vi var jättenära - nu är vi inte 
det”. 
Ta ansvar “jag växte upp för 
fort”. 
Söka balans “jag var tvungen 
att ha kontroll på situationen 
annars kunde något 
fruktansvärt hända”. 

43/48p 
89,5% 
Grad I 
 

Griffiths, J., Norris, 
E., Stallard, P., 
Matthews, S. 
(2012) 
Storbritannien 

Att undersöka barns upplevelser av 
att ha förälder med tvångssyndrom, 
hur tvångssyndrom påverkar barnen 
och deras förståelse för 
tvångssyndrom. 

Kvalitativ  
Semistrukturerade intervjuer. 
Induktiv tematisk analys.  
 

10 barn 
13-19 år. 
5 flickor, 5 pojkar.  

Finns Fem teman framkom: 
Kontroll och gränser. 
Jag gör vad jag kan för att 
hjälpa.  
Att berätta: Genans och 
stolthet.  
Har jag tvångssyndrom?  
Att få rätt hjälp. 
 

40/47p  
85,1% 
Grad I 
 
 

Hedman Ahlström, 
B., Skärsäter, I. & 
Danielsson, E. (2011) 
Sverige 

Att från barns perspektiv belysa 
betydelsen för familjelivet då en 
förälder drabbas av depressions- 
sjukdom. 

Kvalitativ 
Intervjuer med öppna frågor 
där barnen fick berätta om 
sina upplevelser av familje- 
situationen.  
Fenomenologisk-
Hermeneutisk analys. 

8 barn/vuxna barn 
6-26 år, 
medianålder= 
17,5 
Könsfördelning 
framkommer ej. 

Finns väl 
beskrivna. 

Två teman framkom, vardera 
med två tillhörande 
underteman. Att vara en 
räddande observatör. 
-vara uppmärksam-vara 
omtänksam.Att vara en 
frustrerad observatör 
-känna obehag-vara utanför 

46/48p 
96,8% 
Grad I 
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Författare  
Titel 
Årtal 
Land  

Studiens syfte  Design 
Metod 
Analys 

Deltagare  
(Bortfall)  
Ålder 
Kön 

Etiskt 
avsnitt 

Resultat  Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

Knutsson-
Medin, L., 
Edlund, B. & 
Ramklint, M. 
(2007) 
Sverige 
 

Att undersöka hur barn till patienter inom psykiatrin upplevde 

sin uppväxt samt deras uppfattning om deras tidigare kontakt 

med psykiatrin, omfattningen av kontakten samt brister och 

fördelar med verksamheten.  

Mixad design, kvalitativ 
och kvantitativ 
 Frågeformulär med öppna 
frågor där deltagarna fick 
beskriva bra/dåliga 
upplevelser  
Innehållsanalys  
För att jämföra skillnader i 
deltagar- och icke deltagar 
grupperna användes 
T-test, Chi-square 
 

36 vuxna 
barn 
19-30 år, 
(M=25,8, 
SD=4,9) 
15 män, 
21 kvinnor 
 
Bortfall 
58,6 % 
 

Finns. Barnens upplevelser 
gällande kontakt med 
psykiatrin resulterade i 
tre kategorier; 
-positiva erfarenheter 
-negativa erfarenheter 
-önskade erfarenheter 
 
Upplevelser av att ha en 
psykiskt sjuk förälder 
resulterade i fyra 
kategorier; -oro 
-ökat ansvar 
-negativa känslor 
-förändrad förälder- 

barn relation 

46/48p 
95,8% 
Grad I 
 
(Bedömd 
med  
kvalitativ 
mall) 

Mowbray, 
C.T. & 
Mowbray, 
O.P. (2006) 
USA 
 

Att beskriva;A) status(arbetslös, utbildning, kriminell 
belastning, psykisk ohälsa och substansberoende) hos vuxna 
barn till mödrar med depression och bipolär sjukdom.B) 
upplevda skydds- och riskfaktorer under uppväxten samt 
styrkor i familjen och socialt stöd i barndomen.C) undersöka 
samband mellan risk- och skyddsfaktorer under uppväxten, 
och det vuxna barnets status. 
Hypoteser: 1. Samband mellan negativa följder i vuxen ålder 
och graden av moderns psykiska sjukdom. 
2. Riskfaktorer i barndomen ökar risken för negativa följder i 
vuxen ålder. 3. Färre negativa följder om barnen fått stöd från 
familjen, socialt stöd och information om moderns sjukdom. 

Kvantitativ Intervju, 
skattningsformulär och 
frågeformulär. 
t-test 

61 vuxna 
barn, 
20-29 år 
(M=23,3, 
Sd=2,8) 
38 män, 
23 kvinnor,  
 
Bortfall 
16st. 

Finns. 44 % upplevt 
barnmisshandel. 54 % 
hade upplevt 
försummelse. 
Barnen ansåg att i 
barndomen hade en 
bästa vän utgjort det 
största stödet,  
 
 

43/47p 
91,4% 
Grad I 
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Författare  
Titel 
Årtal 
Land  

Studiens syfte  Design 
Metod 
Analys 

Deltagare  
(Bortfall)  
Ålder 
Kön 

Etiskt 
avsnitt 

Resultat  Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

O´Brien, L., 
Anand, M., 
Brady, P. & 
Gilles, D.  
(2011) 
Australien 
 

Att identifiera perspektiv och 
erfarenheter av barn som 
besöker förälder i sluten 
psykiatrisk vård, ur barnets, den 
sjuke förälderns eller annan 
vårdnadshavares synvinkel. 

Kvalitativ 
Intervjuer, rita (draw 
and tell bland de yngre 
barnen som hade svårt 
att uttrycka sig) 
Tolkande analys. 
 

5 barn  
8-15 år, 
Könsfördelning 
framkommer ej 
5 föräldrar med sjukdom, 
3 andra vårdnads- 
havare. 

Finns Fyra teman; 
-Besluta om barnen ska hälsa på. 
-Ansvar för barnen under besök. -Att 
vara ett barn på besök. -Att söka hjälp. -
Vara familjevänlig.  

42/48p 
87,5% 
Grad I 
 
 
 
 

Shelton, K.H. & 
Harold, G.T.  
(2008) 
Storbritannien 

 

Att undersöka hur förälders 
depressiva symtom och 
osäkerhet i föräldraskapet samt 
konflikt mellan föräldrar var 
relaterat till barnets psykologiska 
anpassning och förälder-
barnrelationen.  
 
 

Kvantitativ 
Longitudinell under en 
3-årsperiod, med tre 
kontrolltillfällen. 
Självskattning genom 
frågeformulär. 
Cohen´s d, t-test 

352 barn 
11-13 år, (M =11,67 år, SD= 
0,47). 
179 pojkar, 
173 flickor 
352 föräldrar 
Bortfall: Totalt 17 % under 
tre år 

Finns. Barnet påverkas olika av moderns och 
faderns depression. Samband mellan 
moders osäkerhet i föräldraskapet, och 
barnets upplevelse av modern som 
avvisande. Inget samband mellan faders 
osäkerhet och barnets upplevelse av 
avvisande. 
 

45/47p 
95,7% 
Grad I 
 
 
 
 

Sivec, H.J., 
Masterson, P., 
Katz, J.G. & 
Russ, S 
(2008) 
USA 
 

Att analysera; 
1.Symtom av ångest och 
depression upplevt av barnen 
via standardiserade 
psykologiska test. 2. vanliga 
känslor som barn upplever då de 
besöker förälder/nära anhörig på 
sjukhus. 
3. förväntningar och vanliga 
orsaker till oro hos barnen då de 
besöker på sjukhus. 
4. Värdera barns förståelse ang 
mental ohälsa och 
sjukhusvistelse av förälder eller 
nära släkting. 

Kvantitativ. 
Självskattning och 
strukturerade 
frågeformulär. 
Children´s Depression 
Inventory(CDI). 
Multidimentional 
Anxiety Scale for 
Children(MASC). 
t-test. 
 

49 barn till förälder eller 
nära anhörig som vid 
tidpunkten för studien är 
inneliggande på psykiatrisk 
klinik (olika diagnoser) 
7-17 år 
26 pojkar,  
23 flickor 
(M=10,88,SD=2,51) 

Finns. Resultatet visade att inför besöket 
känner sig barnen lyckliga och glada 
(M=3,67, SD=1,44), även intresserade och 
förväntansfulla (M=3,20, SD=1.56). 
Barnen önskar främst att föräldern ska 
säga att de mår bättre (M=3.52, SD=1,35) 
och att föräldern ska fråga hur de mår 
(M=3.40, SD=1,53). 
 
Om barnen visste vilken sjukdom 
föräldern har svarade 89 % av de under 
12 år att de inte visste, 73 % av de över 
13 år visste inte.  

40/47p 
85 % 
Grad I 
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Författare  
Titel 
Årtal 
Land  

Studiens syfte  Design 
Metod 
Analys 

Deltagare  
(Bortfall)  
Ålder 
Kön 

Etiskt 
avsnitt 

Resultat  Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

Trondsen 
M.V. 
(2012) 
Norge 

 

Att utforska ungdomars erfarenheter av 
och perspektiv på att leva med en 
förälder med psykisk sjukdom 

Kvalitativ 
Aktionsforskning. 
Ämnesfokuserad analys av 
“ trådar” på ett online 
hjälpforum under två år. 
 

16 barn 
Inget bortfall då 
deltagarna själv 
rekryterades på nätet. 
15-18 år,  
15 flickor, 1 pojke. 

Finns Två teman framkom vardera med 5 
underteman: 
Utmaningar i vardagen.  
Brist på information och öppenhet. 
Oförutsägbarhet och instabilitet. 
Rädsla. Ensamhet. Förlust och 
sorg. 
Strategier för att hantera 
utmaningarna.  Ta ansvar. I akut 
nödläge (emergency alert mode). 
Ta time-out. Söka professionell 
hjälp. 
Flytta. 

47/48p 
97,9% 
Grad I 
 
 

Östman, 
M. 
(2008) 
Sverige 
  

Att undersöka upplevelser av vardagen 
hos barn till föräldrar med psykisk 
sjukdom (schizofreni eller affektivt 
syndrom). 

Kvalitativ. 
Intervjuer.  
Tematisk analys. 
 

8 barn.  
10-18 år. 
5 flickor, 3 pojkar. 

Finns  Åtta teman framkom: 
Konversation 
Kärlek 
Mognad 
Rädslor 
Skuld 
Ensamhet 
Ansvar 
Stigmatisering 

40/48p 
83 % 
Grad I 
 

 
 


