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Abstract 

Bakgrund: Vid en familjemedlems sjukdom blir barnen särskilt sårbara. Hälso- och 

sjukvården ska enligt lag ta hänsyn till barn som har föräldrar med en psykisk sjukdom. 

Barn som förstår alla komponenter i KASAM har goda möjligheter att utvecklas positivt och 

har förutsättningar för god psykisk hälsa. Syfte: Att belysa hur barn kan uppleva och 

hantera sin livssituation när de har en förälder med psykisk ohälsa. Metod: 

Litteraturöversikt där informationen har sökts i PubMed, CINAHL och PsycInfo samt 

manuell sökning. Resultat: Barnen upplevde en brist på information om sin förälders 

psykiska ohälsa. Den komplexa livssituationen som barnen levde i hanterade de bl.a. genom 

flyktbeteenden samt informellt och formellt stöd. Diskussion: Barnens KASAM hämmas av 

bristande kunskap om förälderns psykiska ohälsa. Vårdpersonalens skyldigheter borde 

betonas ännu mer. Utbildning i samtal mellan vårdpersonal, patienten och dess familj borde 

ges för att vårdpersonalen ska tillhandahålla kunskap som krävs för att bemöta hela familjen 

vid en familjemedlems sjukdom. Slutsats: Bristen på information präglar barnets upplevelse 

av hela sin vardag. Hälso- och sjukvården kan lindra barnets negativa upplevelser av sin 

livssituation genom att tillgodose barnen med information. 

 

Nyckelord: Anpassning, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa, Föräldra-barnrelationer, 

Hantera, Psykisk ohälsa, Upplevelser 
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De flesta ur vårdpersonalen på en psykiatrisk enhet i Lund nämnde i en studie att de träffat 

få barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Detta trots att patienterna själva berättat om sina 

barn och sin oro för dem (Östman & Afzelius, 2011). Genom att uppmärksamma barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa kan förhoppningsvis dessa barns upplevelser och sätt att 

hantera sin livssituation synliggöras. 

 

1. BAKGRUND 

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa är beroende av den drabbade föräldern och är därför 

särskilt sårbara. När en familjemedlem blir allvarligt sjuk kan vardagliga rutiner och vanor i 

familjen förändras. Ett kaotiskt hem där det inte finns struktur kan vara vardag hos en familj 

med allvarlig psykisk ohälsa. Föräldraskapet påverkas olika beroende på den psykiska 

ohälsans karaktär. En förälder med psykisk ohälsa kan vara välfungerande i både vardagen 

och i sin föräldraroll. Men föräldraskapet kan också brista om föräldern till exempel har en 

psykos och är farlig för sig själv och sin omgivning (Socialstyrelsen, 2013). Singer (2000, ss. 

42-44) beskriver att föräldraskapet kan te sig ur ett rättsligt, socialt, biologiskt och genetiskt 

perspektiv. Rättsligt föräldraskap innebär att föräldern har underhållsskyldighet och ett 

vårdnadsansvar för barnet. Socialt föräldraskap är personer som tar hand om barnet utan att 

ha rättsligt ansvar över barnet, exempelvis styvföräldrar och familjehemsföräldrar. 

Biologiskt föräldraskap är den kvinna som är gravid och föder barnet. Genetiskt 

föräldraskap kan både män och kvinnor ingå genom ägg- och spermiedonation. Enligt 

socialtjänstlagen (SOL) (2001:453, kap. 2, 2§) är alla människor under 18 år barn. 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att psykisk ohälsa kan vara övergående, lindrig, eller omfatta 

psykiska sjukdomar och kroniska tillstånd som exempelvis depression och bipolär sjukdom. 

Hjern och Manhica (2013) har gjort en kartläggning som visade att 5,7 procent av barnen i 

Sverige som är födda mellan år 1987-89 hade minst en förälder under sin barndom som 

vårdats på sjukhus för sin psykiska sjukdom. Mellan år 2006-2008 var det i genomsnitt 26 000 

barn per år som hade en förälder som vårdats inneliggande på sjukhus för sin psykiska 

sjukdom. 

 

Skerfving (2005, s.59, 107) belyser att barn som förstår alla komponenter i Antonovskys teori 

om känsla av sammanhang (KASAM) har goda möjligheter att utvecklas positivt och har bra 
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förutsättningar för god psykisk hälsa. Antonovsky (2005, ss. 42 - 46) definierar KASAM 

utifrån ett salutogent perspektiv med tre komponenter som är viktiga faktorer i en individs 

hälsa och ohälsa. Komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innefattar hur en person uppfattar inre och yttre faktorer som sker i livet som 

förståeligt och gripbart. Hanterbarhet handlar om vilka resurser en individ har för att möta 

situationer i livet. Meningsfullhet handlar om att möta och söka mening i en svår situation 

som uppstår för att ta sig igenom den. En hög KASAM innebär att acceptera att svåra 

situationer uppstår och att hantera dem när detta sker. Vidare belyser Skerfving (2005, s.59, 

ss.107) att barn som får hjälp att förstå sin förälders sjukdom, hantera svåra situationer och 

som får resurser både inom och utom familjen, har större möjligheter att få en bra uppväxt 

utan att skadas emotionellt eller få en bristande utveckling. Wright och Leahey (1990) menar 

att sjuksköterskan kan se familjen som ett system genom att fokusera på hela familjen som 

en enhet. Benzein, Hagberg och Saveman (2008) menar att ett systemiskt synsätt fokuserar på 

samspelet och relationerna mellan familjemedlemmarnas åsikter och erfarenheter, snarare än 

på varje enskild familjemedlem. Sjuksköterskan kan förbättra delaktigheten mellan de 

professionella och familjerna. Om inte familjers behov av stöd tas på allvar, kan det leda till 

extrema konsekvenser för familjemedlemmarnas hälsa. 

 

I patientsäkerhetslagen (PSL) (2010:659, kap. 6, 5 §) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

(2009:979, 2 g §) står det att hälso- och sjukvården särskilt ska ta hänsyn till barn som har 

föräldrar med en psykisk sjukdom. Detta innebär att barnets behov av råd, stöd och 

information ska tillgodoses. Socialstyrelsen (2005) beskriver att sjuksköterskan ska bemöta 

och ge information till patienter och närstående på ett individanpassat sätt för att möjliggöra 

deras delaktighet i vården. Patientlagen (2014:821, kap. 3, 6 §) styrker rätten till 

individanpassad information.  

 

I över 190 länder arbetar Förenta Nationerna (FN) för barns rättigheter genom 

barnkonventionen. Där beskrivs det bland annat att konventionsstaterna ska skydda barnet 

mot försumlig behandling under den tid som barnet är i förälderns vård (UNICEF, 2009). 

Om barnets grundläggande behov av exempelvis uppmärksamhet, fostran och utveckling 

inte tillgodoses tillräknas detta som psykisk försummelse (Prop. 2002/03:53).  
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 Studier har visat att psykisk sjukdom kan vara en risk för våld mot barn (Burke, 2003). 

Regeringen menar att det är svårt att tydliggöra när en anmälan ska göras i situationer där 

barn kan fara illa. De menar att barnets ålder och livssituation spelar in men att psykisk 

försummelse eller svåra familjerelationer liksom fysiskt våld är skäl för anmälan (Prop. 

2012/13:10). Hälso- och sjukvårdspersonal ska anmäla till socialnämnden enligt 

socialtjänstlagen SoL (2001:453, kap, 14, 1 §) vid misstanke att ett barn far illa. Skyldighet att 

anmäla betonas även i HSL (2, f §) och PSL (kap. 6, 5 §). Socialstyrelsen (2014) belyser att 

hälso- och sjukvårdspersonal kan uppmärksamma barn som eventuellt har föräldrar som 

brister i sin omsorg genom att ställa frågor till barnet i enrum. Detta styrks i socialstyrelsens 

föreskrift (SOSFS, 2014:4, kap. 8, 1 §, 2 §, 8 §) som skriver att om en vårdgivare inom hälso-

och sjukvården misstänker att ett barn utsätts för våld ska se till att personalen 

uppmärksamma barnets behov av vård och stöd. Vårdgivare i hälso- och sjukvården ska 

även föreskriva rutiner för att kvalitetssäkra arbetet med barn som är eller riskerar att bli 

utsatta för våld.  

1.1 Problemformulering 

Trots att litteraturen inom psykiatri bekräftat att barn till föräldrar med psykisk ohälsa ofta 

vårdar föräldern har det sällan förts en diskussion om vad detta egentligen innebär och hur 

barnets livssituation upplevs (Gladstone, Boydell & McKeever, 2006). Biologiska barn till 

föräldrar med psykisk sjukdom har högre risk för att själva utveckla en psykisk sjukdom, 

detta på grund av såväl biologiska som psykosociala faktorer (Mattejat & Remschmidt, 

2008). Genom att lyfta fram barnens perspektiv kan sjuksköterskan få en större förståelse för 

hur han/hon ska uppmärksamma och ge stöd till barn som har föräldrar med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskan är skyldig enligt lagar och föreskrifter att tillgodose anhörigas behov av 

information och stöd. Detta gäller i synnerhet barn till föräldrar med psykisk ohälsa vilket 

HSL (2009:979, 2 g §) och PSL (2010:659, kap. 6, 5 §) belyser. 

1.2 Syfte 

Syftet var att belysa hur barn kan uppleva och hantera sin livssituation när de har en förälder 

med psykisk ohälsa. 
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3. METOD 

3.1 Design 

Detta arbete är en litteraturöversikt vilken är en sammanställning på flera studier. Genom att 

sammanställa studier skapas en överblick inom ett precist område (Friberg, 2012, ss.133, 

135). 

3.2 Inklusionskriterier 

För att artiklarna skulle inkluderas skulle de studera barn och ungdomar upp till 18 år med 

en eller två föräldrar med psykisk ohälsa och vara skrivna på engelska. Både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar som var peer reviewed inkluderades.  

3.3 Exklusionskriterier 

De artiklar som exkluderades berörde ämnet utifrån föräldrars perspektiv, ett retrospektivt 

perspektiv, missbruk och/eller beroende- problematik, barn till funktionshindrade föräldrar 

samt fallstudier. Studier som undersökte barn till föräldrar som inte hade aktuella 

psykiatriska problem vid studiens tidpunkt exkluderades också.  

3.4 Litteratursökning 

Enligt William, Stoltz och Bahtsevani (2011, s.71) bör artikelsökningar göras i flera databaser 

för att undvika bias. Artiklar söktes därför i de tre databaserna, CINAHL, PubMed och 

PsycInfo. Lämpliga sökord anträffades genom att ha syftet som utgångspunkt och med hjälp 

av ämnesordlistor och tesaurus.  

 

MeSH-termerna som användes var Child of Impaired Parents, mental disorders, adaptation, 

Psychological. CINHAL headings som användes var Children of Impaired Parents, Adaptation, 

Psychological. Tesaurus som mental disorders och parent child relation användes i PsycInfo. För 

utförligare information gällande sökningarna, se tabell 1. Östlundh (2012, s. 75) och William 

et al. (2011, s. 78) rekommenderar manuella sökningar med hjälp av referenslistor. Östlundh 

(2012, s. 75) föreslår även personsökningar på forskare. Därför har källor tagits från 

referenslistor i artiklar/uppsatser samt genom sökning på två valda författare. Denna metod 

resulterade i 3 artiklar. 
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Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Databas Sökord Avgränsn

ingar 

Antal 

träffar/Antal 

lästa titlar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Pubmed 

20141219 

Adaptation, 

Psychological* AND 

Child of impaired 

parents/psychology* 

2004/01-

2015/12/31, 

eng 

214 44 11 7 5 

Psychinfo 

20150110 

SU.EXACT("Parent 

Child Relations") 

AND 

SU.EXACT("Mental 

Disorders") 

eng, 0-17 år, 

peer 

reviewed, 

2000-2014 

67 24 12 6 4 

Pubmed 

20150115 

Child of Impaired 

Parents/psychology* 

AND Mental 

Disorders* AND 

Parents/psychology* 

eng 98 34 5 (*1) 4 4 

CINHAL 

20150202 

(MH "Children of 

Impaired Parents+") 

AND (MH 

"Adaptation, 

Psychological+") 

eng, peer 

Reviewed 

67 27 7 (*2) 0 0 

Manuell 

sökning 

     3 3 

 

I Urval 1 lästes artiklarnas abstract, Urval 2 lästes hela artikeln, Urval 3 kvalitetsgranskades artiklar, och i Urval 4 valdes 

artiklar som skulle inkluderas i föreliggande studies resultatdel. *= Dubletter 

3.5 Urval och granskning 

Urvalet av artiklarna gjordes av båda författarna. När artiklar valts ut kvalitetsbedömdes de 

enligt Forsberg och Wengström (2003) och Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU) granskningsmall (2014). Tjugo artiklar kvalitetsbedömdes. Efter kvalitetsbedömningen 

gjordes en sammanställning av de 16 artiklar som inkluderades i resultatet (se bilaga 1). 

Artiklarnas kvalité bedömdes som låg, medelhög eller hög, där medelhög och hög togs 

vidare för granskning. Fyra artiklar valdes bort efter granskningen på grund av bristande 

kvalité. Efter granskningen kvarstod 16 artiklar där 12 var kvalitativa, 3 var kvantitativa och 

2 var av mixad metod. Artiklarnas kvalité bedömdes först enskilt och diskuterades sedan 

tillsammans av båda författarna.  
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3.6 Analys 

Denna analys har skett i enlighet med Friberg (2012, ss. 127-129) som beskriver att det är 

vanligt förekommande process i analysarbetet att författarna har en rörelse från delarna till 

helheten för att sedan komma till en ny helhet. Artiklarna lästes i sin helhet flera gånger av 

båda författarna på varsitt håll för att få en större förståelse för materialet. Delar av 

artiklarnas innehåll som var relevanta för denna litteraturöversikt markerades och 

sorterades. Även likheter och skillnader markerades i varje artikel. När detta hade gjorts 

diskuterades varje artikel författarna emellan för att se om det som hade markerats och 

kommenterats motsvarade syftet. Därefter sorterades och kategoriserades materialet vilket 

resulterade i tre kategorier som slutligen resulterade i tolv underkategorier.  

3.7 Etiska överväganden 

Barn är särskilt utsatta grupper enligt Helsingforsdeklarationen (Milton, 2002). Därför har 

artiklarnas tillvägagångssätt och etiska resonemang noga granskats i denna uppsats.  

 

Axelsson (2012, ss. 215-216) betonar vikten av att vara opartisk i urval av artiklar samt i 

presentationen av resultatet. Inget resultat eller urval får exkluderas för att det inte 

överensstämmer med egna åsikter. Båda författarna har därför deltagit i urvalsprocessen av 

artiklar och försökt att presentera resultatet så objektivt som möjligt.  

 

4. RESULTAT 

Artiklarna berörde barn mellan 5-19 år och majoriteten av studierna var gjorda i England 

(n=5). Andra länder var Belgien (n=1), Sverige (n=2), Norge (n=2), Finland (n=1), Kanada 

(n=2), Australien (n=2) och USA (n=1). Den totala andelen pojkar i artiklarna var ungefär 42 

procent och 58 procent var flickor. Resultatet uppdelades utifrån syftets två delar: 

”Upplevelser” och ”Hantera”. Dessa har i sin tur delats in i tre huvudkategorier; Behov, 

uppfattningar och känslor i vardagen, föräldrarelationen och olika sätt att handskas med sin 

livssituation. Huvudkategorierna har i sin tur delats in i tolv underkategorier (se figur 1).  
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Figur 1: Huvudkategorier och underkategorier 

4.1 Behov, uppfattningar och känslor i vardagen 

4.1.1 Information och kunskap 

Barnen som hade en förälder med psykisk sjukdom uttryckte ofta sitt missnöje över brist på 

information om förälderns sjukdom (Bee, Berzins, Calam, Pryjmachuk & Abel, 2013; 

Griffiths, Norris, Stallard & Matthews, 2012; Pölkki, Everast & Hupponen, 2004; 

Riebschleger, 2004). Avsaknaden av kunskap om sin förälders psykiska sjukdom var en källa 

till oro, rädsla och frustration (Trondsen & Tjora, 2014). Barnen uppgav att de ville tala om 

symptom och beteenden som deras föräldrar hade men denna önskan uppfylldes sällan 

(Östman, 2008). Avsaknaden av erkännande av de svårigheter som barnen mötte ledde till 

irritation och flera barn ansåg att de borde få kännedom om föräldrarnas svårigheter 

(Griffiths et al., 2012). Bristande medvetenhet angående förälderns diagnos, förståelse inför 

sjukdomen och kunskap om psykiatrisk vård ledde till förvirring hos barnen (Bee et al., 

2013). De barn som inte fått någon information om förälderns sjukdom fick förlita sig på sina 

egna bedömningar eller att föräldrar eller syskon skulle förse dem med information (Cogan, 

Riddell, & Mayes, 2005). Barnens uppfattningar om vad psykisk ohälsa var kunde 

förvrängas och skapa onödigt lidande för dem eftersom det inte talades om detta (Mordoch, 

2010). I intervjuer nämnde barnen att man kan bli riktigt sjuk av psykisk ohälsa och att man 
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kan dö av det (Riebschleger, 2004). I Mordochs och Halls (2008) samt Mordochs (2010) studie 

framkom det att barnen var oroliga över att föräldern kunde dö på sjukhuset. Van Parys och 

Rober (2013) beskriver i sin studie att när barnen försökte att få mer information om 

föräldrarnas sjukdom upplevde de ibland att de inte fick veta vad som var “fel” med deras 

föräldrar och att olämplig information undanhölls från dem. Om barnen hade mer kunskap 

om sina föräldrars sjukdomar kunde de uppleva ett sammanhang och kunde förstå vad som 

hände (Mordoch & Hall, 2008). I en studie intervjuades barn om en familjeintervention som 

de genomgått. Familjeinterventionen syftade bland annat till att uppmuntra kommunikation 

om förälderns psykiska ohälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barnen. Barnen upplevde 

en lättnad efter interventionen eftersom de fått mer kunskap och förståelse om föräldrarnas 

sjukdom. Den oro som de tidigare haft reducerades och de upplevde en ökad öppenhet inom 

familjen (Pihkala, Sandlund & Cederström, 2011). De barn som tillgodosetts med kunskap 

om sin förälders sjukdom upplevde mindre osäkerhet kring sina omständigheter och 

dessutom blev barnens smärtsamma känslor mindre intensiva (Mordoch & Hall, 2008).  

 

4.1.2 Stigmatisering 

I åtskilliga studier framkom det att barnen kände sig ensamma (Cogan et al., 2005; Mordoch, 

2010; Mordoch & Hall, 2008; Trondsen & Tjora, 2014; Östman, 2008) och att de upplevde att 

de var de enda som hade en förälder med psykisk sjukdom (Mordoch, 2010; Mordoch & 

Hall, 2008; Trondsen & Tjora, 2014). Generellt sett hade de barn som tog hand om sina 

föräldrar sämre livstillfredställelse än de barn som inte tog hand om sina föräldrar (Collins & 

Bayless, 2013). Barnen kände sig stigmatiserade på grund av sin förälders psykiska ohälsa 

(Cogan et al., 2005; Östman, 2008). Griffiths et al. (2012) visar att flera barn upplevde att de 

flesta människor varken kunde förstå eller hjälpa dem. Enligt flera studier höll barnen 

förälderns sjukdom hemlig (Cogan et al., 2005; Griffiths et al., 2012; Riebschleger, 2004; 

Trondsen & Tjora, 2014). Stigmatiseringen upplevdes i vissa fall som en social barriär som 

hindrade barnen från att söka stöd (Cogan et al., 2005, Riebschleger, 2004, Griffiths et al., 

2012, Trondsen & Tjora, 2014). Många av barnen var rädda att de skulle skiljas från sina 

föräldrar och försökte därför dölja sin förälders sjukdom för myndigheter (Cogan et al., 

2005). Förälderns annorlunda beteende kunde göra att barnen blev arga på både förälderns 

beteende och på föräldern själv (Östman, 2008). Barnen upplevde att det var ett stort 

problem att ett fåtal jämnåriga visste något om förälderns sjukdom. Känslan av att vara 
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annorlunda än sina vänner förekom ofta. De oroade sig ständigt för sina reaktioner och 

känslor och hade dessutom tankar av att inte vara normala (Trondsen & Tjora, 2014). Enligt 

Collins och Bayless (2013) studie hade barn till föräldrar med psykisk ohälsa sämre 

självkänsla än de barn som hade friska föräldrar. I en annan studie beskrev barnen att de ofta 

kände sig känslomässigt och funktionellt separerade från sina kamrater, främst på grund av 

de olikheter som de upplevde i sina hemmiljöer (Bee et al., 2013). En flicka hade svårt att 

vara med i konversationer som hennes klasskompisar hade om pojkar, kläder, filmer och 

musik eftersom hon var paralyserad av oro för sin mamma med psykisk ohälsa (Trondsen & 

Tjora, 2014). I Collins och Bayless (2013) studie framgick det dock att det inte var någon 

signifikant skillnad i svårigheter med jämnåriga mellan barn som har föräldrar med psykisk 

ohälsa jämfört med barn som hade friska föräldrar.  

 

4.1.3 Nära relationer 

Barnen upplevde att stöd från vänner var betydelsefullt (Griffiths et al., 2012; Maybery, Ling, 

Szakacs & Reupert, 2005; Mordoch & Hall, 2008; Trondsen & Tjora, 2014; Van Parys & Rober, 

2013; Östman, 2008). Att kunna känna igen sig i vänner som hade liknande erfarenheter och 

känslor som de själva var också betydelsefullt för barnen (Griffiths et al., 2012; Mordoch & 

Hall, 2008; Trondsen & Tjora, 2014). Barnen i Walsh et al. (2007) studie som hade bra 

relationer med sina släktingar och föräldrar verkade finna sin livssituation lättare än de barn 

som inte hade det. Livstillfredsställelsen ökade hos barnen när de upplevde gemenskap 

(Fraser & Pakenham, 2009). 

 

4.1.4 Ansvar 

Deltagarna berättade att de upplevde ett stort lidande i det ansvarstagandet som de åtog sig 

(Östman 2008). I Van Parys och Robers (2013) studie kände barnen sig ansvariga för 

aktivering av föräldern, exempelvis att väcka föräldern på morgonen. Två studier visade att 

barnen upplevde att ansvaret var belastande (Griffiths et al., 2012; Trondsen, 2012). I kontrast 

till detta upplevde en del ungdomar att de kunde vara till nytta i svåra familjesituationer 

(Trondsen, 2012). 

 

4.1.5 Skuld 

Flera studier visade att barn skuldbelade sig själva för förälderns psykiska ohälsa (Cogan et 

al., 2005; Riebschleger, 2004; Trondsen & Tjora, 2014; Van Parys & Rober 2013; Östman, 
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2008). Föräldrar eller andra vuxna hade berättat att sjukdomen uppkom vid samma tidpunkt 

som barnet föddes. Barnen tolkade detta som att de själva var orsaken till förälderns 

sjukdom. Den friska föräldern hade berättat för barnen att barnets beteende mot den sjuke 

föräldern var orsaken till sjukdomen. När barnen inte kunde hantera situationen eller hjälpa 

sin sjuke förälder tillräckligt mycket upplevde de skuld (Östman, 2008).  

 

4.1.6 Rädda för att ärva sjukdomen 

Åtskilliga studier belyste barnens rädsla över att ärva förälderns psykiska sjukdom (Bee et. 

al., 2013; Griffiths et al., 2012; Riebschleger, 2004; Trondsen & Tjora, 2014). Tio barn och 

ungdomar till föräldrar med tvångssyndrom berättade att de var oroliga för att själva 

utveckla sjukdomen. De uppmärksammade eventuella symptom och var medvetna om 

beteenden som kunde tyda på tvångssyndrom (Griffiths et al., 2012). 

4.2 Föräldra-relationen 

4.2.1 Separation och oro 

Den svåraste tiden för barnen var när deras förälder åkte till sjukhuset (Maybery et al., 2005). 

Barnen kände sig oroliga för sina föräldrar när de hade blivit intagna till psykiatrin (Cogan et 

al. 2005; Mordoch och Hall, 2008). I Mordochs och Halls (2008) studie upplevde barnen 

rädsla och ångest i samband med föräldrarnas sjukhusvård. De upplevde även fruktan över 

att inte kunna bevara kontakten med sina föräldrar. För vissa barn innebar förälderns 

sjukhusvistelse att barnen var tvungna att skiljas från sina hem. Barnen verkade rädda för att 

förflyttas till ett annat hem som, exempelvis fosterhem, och förlora sina föräldrar när de var 

inlagda på sjukhus (Riebschleger, 2004). När föräldern var inlagd på sjukhuset upplevde 

barnen saknad och oro för sin förälder (Van Parys & Rober, 2013). Förälderns sjukhusvistelse 

kunde innebära att barnen stannade hemma från skolan (Maybery et al., 2005). Barn som 

hade bra relationer med sina släktingar tycktes uppleva separationen från sin sjuka förälder 

lättare än andra barn (Walsh et al., 2007).  

 

4.2.2 Motstridiga känslor 

I Mordochs och Halls (2008) studie beskrev barnen att deras familj skilde sig från andra 

familjer eftersom deras förälder hade en psykisk sjukdom och upplevde att detta var något 

positivt. I en annan studie menade barnen att deras förälder var mer än en psykisk sjukdom 

och uttryckte att de uppskattade att ha föräldern i sitt liv (Mordoch, 2010). En öm kärlek 
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uttrycktes av barnen till sin förälder och de betraktade sin sjuka förälder som en omtänksam 

person (Östman, 2008). Även om barnen upplevde att det var svårt att prata inom familjen 

upplevde de också ett samspel av kärlek och förståelse mellan dem och sin förälder (Van 

Parys & Rober, 2013). Till skillnad från de yngre barnen beskrev de äldre barnen motsatta 

känslor av omsorg och oro för sina föräldrar. Motsatta känslor uppkom även i form av att 

barnen upplevde sina familjer som ovanliga i bemärkelsen av deras stora tillit och respekt för 

varandra (Mordoch & Hall, 2008). Detta skilde sig i jämförelse med Walshs et al. (2007) 

studie där det framkom att barnen kände misstro gentemot sina föräldrar. Många av barnen 

underströk den föränderliga naturen av deras föräldrar med psykisk ohälsa (Cogan et al., 

2005). Oförutsägbarheten i förälderns beteende gjorde att barnen inte kände sig trygga och 

hade inverkan på deras känslomässiga välmående (Bee et al., 2013). De yngre barnen hade 

en önskan att vara skild från sina föräldrars sjukdom. Barnen övervägde fördelar och 

nackdelar vad gällde deras relation till sin förälder. De flesta av barnen ville bevara 

relationen med sina föräldrar medan några av barnen uppgav att de valt bort sina relationer 

till föräldrarna eftersom de inte hade något tålamod kvar (Mordoch & Hall, 2008). Familjens 

förmågor att förse barnen med materiella ting, omsorg och att bibehålla stabilitet 

uppskattades av de yngre barnen. Barnen ansåg att en viktig kvalité i familjelivet var att ha 

roligt eftersom det hjälpte dem att upprätthålla en kontakt med sina föräldrar som kändes 

trygg (Mordoch & Hall, 2008). Relationen med föräldern som hade psykisk ohälsa kunde 

upplevas som svår och frustrerande. Barnen undvek att uttrycka vissa känslor eftersom de 

prioriterade förälderns behov först. Detta ledde till att barnen upplevde ångest eftersom de 

inte kunde uttrycka sina negativa känslor eller rikta sina känslor till sina föräldrar (Griffith et 

al., 2012). Barnen beskrev ofta att föräldern var passiv av exempelvis trötthet och uttryckte 

en lättnad när föräldern bättre kunde delta i vardagslivet i familjen så som att vara 

intresserad av barnets personliga angelägenheter (Pölkki et al., 2004). Detta stämmer överens 

med en annan studie där 18 av 22 barn uppgav att bra dagar var de dagar när föräldrarna 

samspelade mer med dem. Barnen beskrev att de kände sig glada när deras förälder 

spenderade tid med dem. Bra dagar innehöll mer kommunikation med föräldrarna, till 

exempel att bli tillfrågad av föräldern om vad som hände i skolan. Barnen upplevde även 

mer ömhet från föräldrarna när de hade bra dagar, till exempel att få motta en kram. De 

dåliga dagarna innehöll i stället mindre uppmärksamhet från föräldrarna och föräldrarnas 
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beteende uppfattades som tillbakadraget. Föräldrarna kunde även uppfattas som ”griniga” 

och ”skrikiga” av barnen (Riebschleger, 2004). Majoriteten av barnen uttryckte medkänsla 

för sina föräldrar. Barnen använde sina egna erfarenheter för att försöka föreställa sig 

föräldrarnas upplevelser (Mordoch & Hall, 2008). Deltagarna uttryckte en önskan att hjälpa 

sin förälder och berättade att de kände sig dåliga ifall de inte försökte hjälpa till eller 

misslyckades med att göra det (Griffiths et al., 2012).  

4.3 Olika sätt att handskas med sin livssituation 

4.3.1 Ansvar i hemmet och för familjemedlemmar 

Flera studier visade att barn och ungdomar som hade föräldrar med psykisk sjukdom tog 

stort ansvar i hemmet genom till exempel hushållsarbete (Griffiths et al., 2012; Maybery et 

al., 2005; Mordoch & Hall, 2008; Riebschleger, 2004; Trondsen 2012; Van Parys & Rober 

2013). Deltagare i Trondsens (2012) studie uppgav också att de hanterade sin förälders 

sjukdom genom att ta ansvar för sina föräldrar. Att lindra förälderns symptom var en hög 

prioritering för alla barn i Bees et al. (2013) studie. När föräldern mådde sämre psykiskt tog 

barnen och ungdomarna mer ansvar än de gjorde i situationer när föräldern mådde bättre. 

De uppgav att de tog hand om sina syskon för att hantera förälderns sjukdom (Riebschleger, 

2004; Trondsen, 2012). Samtidigt uppgav barnen att de ville leva sina egna liv och sluta 

ansvara för sina föräldrar (Mordoch & Hall, 2008). I Pölkkis et al. (2004) undersökning 

berättade barnen inget alls om sitt ansvar i familjen.  

 
4.3.2 Anpassning av beteenden utifrån förälderns mående 

En strategi som beskrevs i tre studier var att barnen och ungdomarna anpassade och 

justerade sina beteenden utifrån förälderns psykiska ohälsa (Griffiths et al., 2012; Mordoch & 

Hall, 2008; Trondsen, 2012), särskilt de beteenden som de trodde skulle medföra att deras 

föräldrar blev arga eller deprimerade av, exempelvis om barnen skulle säga något 

provocerande (Trondsen, 2012). Detta visade även en annan studie där barnen hade en 

tendens att bete sig på ett sätt som gjorde att föräldern kände sig mindre belastad (Van Parys 

& Rober, 2013). Även i Griffiths et al. (2012) studie uppgav deltagare att de undvek att göra 

saker som kunde göra föräldrarna upprörda. I samma studie beskrevs det att barn till 

föräldrar med tvångssyndrom vägrade att engagera sig i föräldrarnas ritualer, samtidigt 

anpassade sig några av barnen till förälderns beteende. 
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4.3.3 Flyktbeteenden 

Förälderns sjukdom ledde till att barnens aktiviteter begränsades. Barnen hanterade 

begränsningarna genom att skapa distans mellan dem själva och förälderns inflytande. De 

kunde också distansera sig i hemmet till exempel genom att ta på sig sitt headset (Griffiths et 

al., 2012). I två studier beskrev barn och ungdomar att de hanterade situationen med sin 

sjuka förälder genom att dra sig undan (Maybery et al., 2005; Trondsen 2012). I Mordochs 

och Halls (2008) studie uppgav barnen att de lämnade sina hem eller undvek att tänka på 

situationen. När föräldern mådde sämre hanterade barnen situationen genom att exempelvis 

stänga in sig på sitt rum eller vara tyst och lyssna på musik (Riebschleger, 2004). Barnen i 

Pölkkis et al. (2004) uttryckte att det var bra om de höll sig undan och inte var i vägen för sin 

förälder som saknade energi.  

 

Barn som hade föräldrar med psykisk ohälsa hade färre anpassningsbara strategier så som 

att leka, än barn till välfungerande föräldrar (Walsh et al., 2007). Detta resultat skilde sig från 

Mordochs och Halls (2008) studie där yngre barn hanterade situationen genom spel och lek. 

Barnen beskrev att det gav dem tillfällig distraktion vilket hjälpte dem att hantera 

föräldrarnas sjukdom. Van Parys och Rober (2013) samt Mordoch och Hall (2008) beskriver 

att utövandet av fysiska aktiviteter också var ett sätt att hantera förälderns psykiska 

sjukdom. Detta styrker Bees et al. (2013) studie som belyste att barns engagemang i 

aktiviteter utanför hemmet erbjöd andningsrum från stressorer inom familjen. Äldre barn 

kunde hantera situationen genom att vara med vänner, gå till köpcentrum, arbeta eller köra 

bil (Mordoch & Hall, 2008). Liknade resultat uppgav deltagare i en annan studie där 

ungdomarna berättade att de spenderade tid utomhus i naturen eller i ett café (Trondsen, 

2012). Mordochs och Halls (2008) resultat skilde sig från de andra studierna då de beskriver 

att några barn hanterade situationen med sin sjuka förälder genom farliga och riskabla 

beteenden. En del barn använde alkohol och droger, blev indragna i juridiska problem och 

valde bort skolan. Vissa av barnen i studien försökte däremot att hantera sin vardag genom 

aktiviteter, såsom att gå skolan. 
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4.3.4 Informellt och formellt stöd 

Barnen berättade att ett informellt stödnätverk skulle kunna hjälpa dem att hantera de 

utmaningar de möter (Bee et al., 2013). Några av de 22 barnen som deltog i Mordochs och 

Halls (2008) studie uppgav att de hade släktingar som de kunde dela sina känslor med. De 

yngre barnen var mer beroende av andra och hanterade situationen genom att dela sina 

känslor med föräldrarna om de var tillgängliga. Barnen uttryckte att deras syskon var 

mycket stödjande och att de kunde lita på dem (Maybery et al., 2005). Barnen erhöll ett icke-

verbalt stöd från sina syskon som till exempel att sova i samma sovrum för att inte känna sig 

ensam på natten (Van Parys & Robert, 2013).  

 

Barnens avsaknad av kunskap om förälderns psykiska ohälsa hade en negativ påverkan på 

barnens förmåga att hantera förälderns psykiska sjukdom (Bee et al., 2013). Bara ett fåtal 

barn och ungdomar hade varit i kontakt med hälso- och sjukvården. Samtliga ungdomar i 

studien betonade vikten av att hitta någon att prata med för att hantera sitt familjeliv 

(Trondsen, 2012). Endast tre av tjugo barn i Cogans et al. (2005) studie hade fått information 

från sjukvårdspersonal om föräldrarnas psykiska ohälsa. De tre barn som fått information 

beskrev hur det hade hjälpt dem att bättre hantera sin familjesituation. 

 

Barnen i Mordochs (2010) och Cogans et al. (2005) studie betonade att det var viktigt för dem 

att få information som kunde förklara vad psykisk ohälsa var och vad de ska göra när 

föräldrarna var sjuka. De ansåg att de kunde hantera sin familjesituation bättre efter att ha 

fått information om psykisk ohälsa (Cogan et al., 2005). Två studier visar att barnen 

hanterade sin förälders psykiska ohälsa genom formellt stöd (Griffiths et al., 2012; Mordoch 

& Hall, 2008). Barnen i en studie berättade att de trodde att ett formellt stödnätverk kunde 

vara en lösning för att hantera de utmaningar som denna målgrupp möter (Bee et al., 2013). 

Barnen i Östmans (2008) studie uttryckte att det var viktigt att få prata med någon 

professionell person som hade erfarenhet av psykiska sjukdomar. De barn som fick formellt 

stöd och förklaringar av professionella kunde bättre hantera sin familjesituation (Cogan et 

al., 2005; Pihkala et al., 2011). När barnen fick mer kunskap om sin förälders sjukdom kunde 

de bättre anpassa sina beteenden och blev därmed bättre på att hantera situationen och tolka 

föräldrarnas beteenden (Mordoch & Hall, 2008). Erhållen kunskap gjorde att barnen kunde 
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hantera sina känslor bättre och även hantera den komplexa situation de lever i (Pihkala et al., 

2011). 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

I litteraturöversiktens resultat nämns inte barnens ålder. Detta beror på att det inte alltid går 

att urskilja barnens ålder från den inhämtade informationen. För att få en överblick över 

barnens ålder hänvisas läsaren till artikelöversikten (bilaga 1). Trots att tanken var att 

inkludera studier om barn upp till 18 år i denna litteraturöversikt gjordes ett undantag då en 

artikel som berörde barn och ungdomar upp till 19 år inkluderades. Artikeln valdes att 

inkluderas eftersom att åldersspannet i artikeln var 13-19 år och alla barnen och ungdomarna 

i studien bodde med sin förälder som hade psykisk ohälsa. Retrospektiva artiklar 

exkluderades eftersom att deltagarnas minnen av sin barndom kan påverkas av tiden. 

Fallstudier valdes också bort på grund av det är svårt att generaliseras enligt Polit & Beck 

(2012, s. 504).  

 

Psychology* lades till på Child of Impaired Parents för att avgränsa antal träffar. 

Parents/psychology* är ingen MeSH-term men lades till då sökningen genererade ett för stort 

antal träffar. Sökningen i CINHAL och särskilt sökordet Parent-child relations kunde ha 

utvecklats mer eftersom att inga artiklar inkluderades från den sökningen. Samtidigt skriver 

Axelsson (2012, s. 208) att en litteraturstudie inte bör omfatta fler än 20 artiklar för den 

person som aldrig gjort ett sådant arbete. De 16 artiklar som inkluderades resulterade i ett 

stort resultat där valet av fler artiklar hade genererat i ännu mer material att bearbeta. Vårt 

syfte kunde därför ha avgränsats mer, förslagsvis till ett begränsat åldersspann. Samtidigt 

ville författarna inte avgränsa för mycket då material kunde ha förbisetts som kunde varit 

betydelsefullt för denna litteraturstudie.  

 

Vissa artiklar har haft delvis etiskt resonemang och i en inkluderad artikel saknades detta 

helt. Datan från artikeln som saknade etiskt resonemang har använts i en tidigare publicerad 

studie och etiskt resonemang borde rimligtvis finnas i den studien. Alla inkluderade artiklar 

är dessutom peer reviewed och uppgifterna som anges i studierna borde därför inte kunna 
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komma till skada för någon deltagare. Enligt Polit och Beck (2012, s. 165) bör forskning med 

utsatta grupper såsom barn endast vidtas när risk/nytto -förhållandet är låg eller när det inte 

finns något alternativ. Risken att någon deltagare skadats på något sätt genom att medverka 

i inkluderande studier är dock liten i den föreliggande litteraturöversikten. Därför är 

fördelarna med att få kunskap om detta område större än risken att någon har skadats.  

 

De artiklar som inkluderades i resultatet var gjorda i västvärlden som har liknande kultur 

och kontext som i Sverige. Detta gör att litteraturöversiktens resultat skulle kunna appliceras 

i liknande samhällen som i Sverige. Tillämpbarheten från detta arbete kan främst appliceras 

inom psykiatrin men även inom andra områden i hälso- och sjukvården samt kommunala 

verksamheter. Arbetet berör inte nödvändigtvis bara sjuksköterskan utan också 

behandlingsassistenter eller undersköterskor/skötare.  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

kan uppleva och hantera sin livssituation. I resultatet framkommer det tydligt att barnen 

upplevde att de tillhandahöll bristande information om sin förälders psykiska ohälsa och att 

barnen valde olika strategier för att hantera sin livssituation. Relationen till föräldrarna 

präglades av blandade känslor. 

 

Det mest framträdande resultatet i denna litteraturöversikt var bristen på information. 

Utifrån Anotovskys teori går det att tänka sig att de barn som deltagit i ovannämnda studier 

har en låg KASAM vad gäller begriplighet på grund av den bristande informationen. 

Antonovsky (2005, s.44) menar nämligen att när en person uppfattar något som begripligt 

upplever personen i fråga stimuli som förståelig. Informationen blir ordnad och gripbar och 

motsatsen blir alltså brus som upplevs som oväntad eller oförklarlig. Den berörda 

målgruppen i denna litteraturöversikt kan således uppleva sin vardag som oväntad och 

oförklarlig eftersom de erhållit mycket bristande information eller ingen information alls om 

förälderns sjukdom. Bristen på given information från sjukvårdspersonal kan bero på 

personalens rädsla för samtal med barnet och att det inte finns några tydliga riktlinjer för 

personalen angående att arbeta med barn som anhöriga. Östmans och Afzelius (2011) studie 

visar på liknande resonemang. I sin studie kom de fram till att barnens brist på information 
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bland annat berodde på att vårdpersonalen var rädda för att föra en diskussion med barnet 

då det skulle kunna leda till en diskussion som personalen inte visste hur de skulle hantera. 

Singletons (2007) skriver om flera orsaker till att barnens behov inte blir tillgodosedda inom 

vårdorganisationen. Orsakerna kan omfatta låg bemanning, hög arbetsbelastning, bristande 

medvetenhet eller förståelse för behoven hos denna grupp, ovilja att genomföra förändringar 

samt känslor av att det inte är deras arbete att stödja barn.  

 

Enligt barnkonventionen ska konventionsstaterna enligt gällande lagstiftning vidta åtgärder 

för att skydda barnet mot försumlig behandling av föräldrarna (UNICEF, 2009). 

Barnkonventionen gör således barnens rätt att synliggöras aktuellt världen över. Att barnens 

behov av information inte tillgodosetts inom svensk vård är anmärkningsvärt med tanke på 

att sjuksköterskan är skyldig enligt lagstiftning och föreskrifter att uppmärksamma dessa 

barn. Om sjuksköterskan uppfyller lagstiftningen i synnerhet enligt SoL (2001:453, kap, 14, 1 

§) och kommunicerar med barnen om deras livssituation kan dessa barn synliggöras. Detta 

skulle kunna medföra att barnen blir bättre på att hantera, begripa och finna mening i 

vardagen med sin förälder. Problemet med bristande information borde kunna lösas 

organisatoriskt i hälso och- sjukvården med stöd av 1§, 2§, kap. 8, SOSFS 2014:4. Förslagsvis 

genom ett barnombud vilket skulle kunna finnas på varje psykiatrisk 

avdelning.  Barnombudet skulle i så fall kunna uppmärksamma patienternas barn och 

involvera dem i vården. Genom ett barnombud främjas ett familjefokuserat synsätt vilket 

ökar möjligheterna för att barnen utvecklar KASAM och upplever sin livssituation lättare. 

KASAM kan utvecklas genom att barnombudet förmedlar kunskap och information om 

psykisk ohälsa till hela familjen vilket skulle kunna bidra till att alla familjemedlemmar 

begriper sjukdomen bättre. Därmed kan även familjens sätt att hantera sin livssituation bli 

lättare. För att ytterligare kunna nå barnen med information och sprida kunskap skulle 

möjligen sociala medier så som Facebook vara lämpliga verktyg. Hälso- och sjukvården 

skulle förslagsvis kunna skapa en sida, grupp eller profil på sociala medier för att nå ut till 

unga.  

 

För att minska stigmatisering skulle allmänheten troligen behöva mer kunskap och 

information om psykisk ohälsa. Detta är även ett förslag från ungdomar i Singletons (2007) 

review där de ville att samhället skulle bli mer medvetet och mindre stigmatiserande kring 
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psykisk ohälsa. Ungdomarna i studien ville att deras vänner skulle bli mer förstående. 

Liknade förslag ger barnen i Handleys, Farrells, Josephs, Hankes och Hazeltons (2001) studie 

där de uttryckte en önskan om att lärarna skulle prata mer om psykisk ohälsa. I Skollagen 

(SFS, 2010:800, kap. 2, 25 §) står det att barn och ungdomar från förskoleklass till 

gymnasieskolan ska ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan berör bland annat skolsköterskan 

som ska kunna tillgodose barnets behov av psykologiska och psykosociala insatser. På så sätt 

kan sjuksköterskan nå barn till föräldrar med psykisk ohälsa i skolan. Huang, O'Connor och 

Lee (2014) skriver att barn och ungdomar till föräldrar med cancer uttryckte att skolan var en 

framträdande kanal för att söka information om cancer hos föräldrar. 

 

Wright och Leahey (1990) skriver att sjuksköterskan kan se familjen som ett system genom 

att samla information om samspelet mellan familjemedlemmarna och ställa frågor som 

fokuserar på familjens relationer till varandra. Motstridiga känslor i föräldrarelationen 

framkom i litteraturöversiktens resultat. Huangs et al. (2014) beskriver liknande känslor i 

föräldrarelationen hos barn som hade föräldrar med cancer. För vissa barn försämrades 

relationen till föräldrarna vid sjukdomens uppkomst medan de för andra barn beskrev att de 

kom känslomässigt närmre sina föräldrar. Gladstone et al. (2011) menar att barnen önskade 

hålla samman sin familj och upprätthålla sina känslomässiga band till varandra. Här kan 

sjuksköterskan förmodligen spela en viktig roll genom att arbeta familjefokuserat för att 

hjälpa familjen att upprätthålla sina relationer till varandra. Om relationen mellan barn och 

förälder förbättrats efter sjukdomens uppkomst kan barnen eventuellt öka sin KASAM 

genom att finna mening med sin förälders psykiska ohälsa. Cederblad, Dahlin, Hagnell & 

Hansson (1994) visar i sin studie att förtroendefulla relationer med en förälder i barndomen 

förknippades med god psykisk hälsa i vuxen ålder. Gladstone et al. (2011) menar att barnen 

ville upprätthålla en familjär stabilitet och därför anpassade sina beteenden efter förälderns 

psykiska ohälsa, detta genom att ta mer ansvar i hemmet under perioder då föräldern mådde 

psykiskt sämre.   

 

I Handleys et al. (2001) studie framkommer det att det var svårt för barnen att hantera sin 

livssituation när de inte fick veta något om förälderns sjukdom. Den eventuella 

meningslösheten, obegripligheten och ohanterligheten från utebliven information kan 

eventuellt leda till att barnen utvecklar negativa strategier för att hantera sin vardag. Detta 
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kan i sin tur leda till psykiatriska svårigheter för dem. Ett tillvägagångssätt som skilde sig 

från andra och som användes för att hantera sin livssituation framkom i Mordochs och Halls 

(2008) studie. De beskrev att några barn hanterade sin livssituation genom alkohol och 

droger. Att barn använder negativa strategier för att hantera sin förälders psykiska ohälsa 

ger Huang et al. (2014) en möjlig förklaring på. Huang menar att barnens flyktbeteenden 

berodde på att deras engagemang i aktiviteter gav dem en känsla av trygghet då det var 

viktigt för barnen att bibehålla sina vardagliga rutiner.  

 

Såväl professionella i vården som nära relationer var viktiga för barnen för att kunna hantera 

sin livssituation. Stödgrupper kan vara ett annat alternativ för att nå barn i utsatta 

familjesituationer. Huang et al. (2014) belyser att många barn till föräldrar med cancer som 

gick i stödgrupper fann att det var mycket stödjande. Sjuksköterskan kan fungera som ett 

komplement till stöd från nära relationer för barn och ungdomar genom att förklara och 

förmedla kunskap om psykisk ohälsa. O’Brien, Anand, Brady och Gillies (2011) belyser i sin 

studie att barn till föräldrar med psykisk ohälsa ville att någon skulle förklara vad och varför 

något hände med föräldern. 

 

För att sjuksköterskan ska ha möjlighet att ge stöd till anhöriga, i synnerhet barn, enligt HSL 

(SOSFS, 1982:763, 2 g §) behöver barnen veta vilket stöd som finns tillgängligt. Informationen 

borde anpassas utifrån barnets ålder. Tips och råd kan även ges till föräldern för hur 

han/hon ska prata med barnet. Reupert, Maybery och Kowalenko (2013) föreslår att ett 

föräldrastöd kan vara betydelsefullt. Att utbilda barn om psykisk sjukdom, beroende på 

deras behov och sammanhang kan också vara ett alternativ.  För att inkludera hela familjen 

kan förslagsvis familjeinterventioner vara fördelaktigt så som Pihkala et al. (2011) visade i 

resultatet.  

 

Ett alternativ för att stödja och nå barnen med information skulle kunna vara genom 

internet. Trondsen (2012) och Trondsen och Tjora (2014) belyser, liksom Drost & Schippers 

(2015) att en webbplats som är särskilt utformad för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

kan vara ett förebyggande stöd. Maybery et al. (2013) belyser att webbplatser ger en enkel 

åtkomst dygnet runt där barn och ungdomar kan få information och/eller utbyta 

erfarenheter. Huang et al. (2014) skriver att ungdomar till föräldrar med cancer belyste att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Lee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24323875
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internet spelade en signifikant roll i sökandet efter relevant information om cancer. Således 

bör barns och ungdomars KASAM kunna utvecklas med hjälp av internet. En webbplats kan 

vara en stödresurs vilket kan hjälpa barnen att begripa och hantera sin livssituation. 

Meningsfullhet skulle också kunna uppnås med hjälp av internet då barnen kan finna 

mening med sin livssituation med hjälp av andra barn i liknande situationer som dem själva. 

5.3 Slutsats 

Barnens brist på information och kunskap präglar hela deras vardag, alltifrån upplevelse av 

stigmatisering till barnets sätt att hantera sin livssituation. Behovet av information har inte 

tillgodosetts hos denna målgrupp trots att hälso- och sjukvården är skyldig enligt lag att 

uppfylla detta behov. För att barn till föräldrar med psykisk ohälsa ska synliggöras krävs det 

att vårdorganisationen såväl i grupp som från enskilda individer uppmärksammar denna 

målgrupp. Vårdens uppmärksamhet bör utökas från patienten till hela patientens familj. 

Resultatet i denna litteraturöversikt skulle kunna generaliseras till andra grupper så som 

anhöriga överlag och även till anhöriga till personer med somatiska sjukdomar. Framtida 

forskning bör fokusera på hur vårdpersonal bäst kan ge kunskap och framföra information 

till barn som har en förälder med psykisk sjukdom. Majoriteten av artiklarna i resultatet 

saknade en åldersanpassad inriktning och därför bör forskningen inriktas på vad varje 

åldersgrupp behöver för att på bästa sätt tillgodose dessa barn behov. 

  



21  

7. REFERENSER 

* Artiklar i resultatet 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Natur och kultur: Stockholm                                

  

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (ss. 203-218). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Bee, P., Berzins, K., Calam, R., Pryjmachuk, S., M., & Abel, M, K. (2013). Defining Quality of 

Life in the Children of Parents with Severe Mental Illness: A Preliminary Stakeholder-Led 

Model. PLoS ONE, 8(9), 1-9. doi:10.1371/journal.pone.0073739 

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2008). ’Being appropriately unusual’: a challenge 

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

 

Burke, L. (2003). The impact of maternal depression on familial relationships. International 

review of psychiatry, 15(3), 243-55. 

 

Cederblad, M., Dahlin, L., Hagnell, O., & Hansson, K. (1994). Salutogenic childhood factors 

reported by middle-aged individuals. Follow-up of the children from the Lundbystudy 

grown up in families experiencing three or more childhood psychiatric risk factors. European 

archives of psychiatry and clinical neuroscience, 244(1), 1-11. 

 

*Cogan, N., Riddell, S., & Mayes, G. (2005). The understanding and experiences of children 

affected by parental mental health problems: a qualitative study. Qualitative Research in 

Psychology, 2(1), 47-/66. doi: 10.1191/1478088705qp024oa 

 

*Collins, J., & Bayless, S. (2013). How caring for a parent affects the psychosocial 

development of the young. Nursing children and young people, 25(10), 16-21. doi: 

10.7748/ncyp2013.12.25.10.16.e351. 

 

Drost, L.M., & Schippers, G.M. (2015). Online support for children of parents suffering from 

mental illness: a case study. Clinical Child Psychology & Psychiatry, 20(1):53-67. doi: 

10.1177/1359104513496260 

 

Forsberg, C., & Wengström Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier – Värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. Natur och Kultur: Stockholm 

 

*Fraser, E., & Pakenham, I, K. (2009). Resilience in children of parents with mental illness: 

Relations between mental health literacy, social connectedness and coping, and both 

adjustment and caregiving. Psychology, Health & Medicine, 14(5), 573–584. doi: 

10.1080/13548500903193820 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., s. 133-143). Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Burke%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15276963


22  

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten 

(2. uppl., ss. 121-132). Lund: Studentlitteratur. 

 

Gladstone, B. M., Boydell, K. M., & McKeever, P. (2006). Recasting research into children’s 

experiences of parental mental illness: Beyond risk and resilience. Social Science & Medicine, 

62(10), 2540-2550. doi:10.1016/j.socscimed.2005.10.038 

 

Gladstone, B.M., Boydell, K. M., Seeman, M. V., & McKeever, P. (2011). Children’s 

experiences of parental mental illness: a literature review. Early Intervention in Psychiatry, 

5(4), 271–289. doi: 10.1111/j.1751-7893.2011.00287.x 

 

*Griffiths, J., Norris, E., Stallard, P., & Matthews, S. (2012). Living with parents with 

obsessive-compulsive disorder: children`s lives and experiences. Psychology & Psychotherapy: 

theory, research & practice, 85(1), 68–82. doi: 10.1111/j.2044-8341.2011.02016.x 

 

Handley, C., Farrell, G.A., Josephs, A., Hanke, A., & Hazelton, M. (2001). The Tasmanian 

children's project: the needs of children with a parent/carer with a mental illness. Australian & 

New Zealand Journal of Mental Health Nursing, 10(4):221-8. 

 

Hjern, A., & Manhica, H.A. (2013). Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många 

är de?- Rapport 1 från projektet “Barn som anhöriga” - en kartläggning. Hämtad 1 december, 2014, 

från 

http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Rapporter_kunskaps%C3%B6versikter/Nka

_rapport_Barn_som_anh%C3%B6riga_2013-1.pdf 

 

Huang, X., O'Connor, M., & Lee S. (2014). School-aged and adolescent children's experience 

when a parent has non-terminal cancer: a systematic review and meta-synthesis of 

qualitative studies. Psycho-oncology, 23(5):493-506. doi: 10.1002/pon.3457 

 

Mattejat, F., & Remschmidt, H. (2008). The Children of Mentally Ill Parents. Deutsches 

Ärzteblatt International, 105(23), 413-8. doi: 10.3238/arztebl.2008.0413 

 

*Maybery, D., Ling, L., Szakacs, E., & Reupert, A. (2005). Children of a parent with a mental 

illness: perspectives on need. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health, 4(2), 1-

11. 

 

Milton, M. (2002). Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration. Läkartidningen, 99(11), 

1214- 1216. 

 

*Mordoch, E. (2010). How Children Understand Parental Mental Illness: “You don’t get life 

insurance. What’s life insurance?”. Journal of the Canadian Academy of Child Adolescent 

Psychiatry, 19(1), 19-2. Hämtad från 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pmc/articles/PMC2809442/ 

 



23  

*Mordoch, E., & Hall, A. (2008). Children’s Perceptions of Living With a Parent With a 

Mental Illness: Finding the Rhythm and Maintaining the Frame. Qualitative Health Research, 

18(8), 1127-1144. doi: 10.1177/1049732308320775 

 

O'Brien, L., Brady, P., Anand, M., & Gillies, D. (2011). Children of parents with a mental 

illness visiting psychiatric facilities: perceptions of staff. International journal of mental health 

nursing, 20(5), 358-63. doi: 10.1111/j.1447-0349.2011.00740.x 

 

*Pihkala, H., Sandlund, M., & Cederström, A. (2011). Children in Beardslee’s family 

intervention: Relieved by understanding of parental mental illness. International Journal of 

Social Psychiatry, 58(6), 623–628. doi: 10.1177/0020764011419055 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 

practice. (9. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Proposition 2012/13:10. Stärkt stöd och skydd för barn och unga. Stockholm: 

Socialdepartementet. 

 

Proposition 2002/03:53. Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. Stockholm: 

Socialdepartementet.  

 

*Pölkki, P., Ervast, S-A., & Huupponen, M. (2004). Coping and Resilience of Children of a 

Mentally Ill Parent. Social Work in Health Care, 39(1-2), 151-163. doi: 10.1300/J010v39n01_10 

 

Reupert, AE., Maybery, DJ., Kowalenko, NM. (2013). Children whose parents have a mental 

illness: prevalence, need and treatment. Medical journal of Australia, 199(3), 7-9. doi: 

10.5694/mja11.11200 

 

*Riebschleger, J. (2004). Good days and bad days: The experiences of children of a parent 

with a psychiatric disability. Psychiatric Rehabilitation Journal, 28(1), 25-31. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014). Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. Hämtad 18 februari, 2015, 

från, http://www.sbu.se/sv/var_metod/Granskningsmallar/ 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 13 januari, 

2015, från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 13 januari, 

2015, från  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-

821/  

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 20 februari, 2015, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2010-

80/ 



24  

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 13 januari, 2015, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 13 januari, 2015, 

från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

 

Singer, A. (2000). Kapitel 1 Inledning. I. S.  Föräldraskap i rättslig belysning, (ss, 23-47). 

Uppsala: Lustus Förlag AB. 

 

Singleton, L. (2007). Parental mental illness: the effects on children and their needs. British 

Journal of Nursing, 8;16(14):847-50. 

 

Skerfving A. (2005). Att synliggöra de osynliga barnen till psykiskt sjuka föräldrar. 

Stockholm: Förlagshuset Gothia. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialdepartementet. Hämtad 11 februari, 2015, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1 

 

Socialstyrelsen. (2013). Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga 

svårigheter, eller avlider. Hämtad 16 februari, 2015, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19114/2013-6-6.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014). Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och 

sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Hämtad 11 mars, 

2015, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-4 

 

SOSFS 2014:4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Stockholm. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 6 februari, 2014, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-7 

 

*Trondsen, MV. (2012). Living With a Mentally Ill Parent: Exploring Adolescents’ 

Experiences and Perspectives. Qualitative Health Research, 22(2), 174-188. 

doi:10.1177/1049732311420736 

 

*Trondsen, MV., & Tjora, A. (2014). Communal Normalization in an Online Self-Help Group 

for Adolescents With a Mentally Ill Parent. Qualitative Health Research, 24(10), 1407-1417. doi: 

10.1177/1049732314547708 

 

Unicef. (2009). Barnkonventionen. Stockholm: Unicef. Hämtad 26 mars, 2015, från 

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen 

 

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen


25  

*Van Parys, P., & Rober, P. (2013). Trying to comfort the parent: A qualitative study of 

children dealing with parental depression. Journal of Marital and Family Therapy, 39(3), 330–

345. doi: 10.1111/j.1752-0606.2012.00304.x 

 

*Walsh, J., Schofield, G., Harris, G., Vostanis, P., Oyebode, F., & Coulthard, H. (2009). 

Attachment and Coping Strategies in Middle Childhood Children whose Mothers Have a 

Mental Health Problem: Implications for Social Work Practice. British Journal of Social Work, 

39(1), 81–98. doi: 10.1093/bjsw/bcm090 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Wright, LM., & Leahey, M. (1990). Trends in nursing of families. Journal of advanced nursing. 

15(2), 148-54. 

 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F, Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (ss.57-79). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Östman, M.,  & Afzelius, M. (2011). Children's representatives in psychiatric services: what is 

the outcome?.  International journal of social psychiatry, 57(2), 144-52. doi: 

10.1177/0020764008100605 

 

*Östman, M. (2008). Interviews with children of persons with a severe mental illness 

Investigating their everyday situation. Nordic journal of psychiatry, 62(5), 354-359. 

doi:10.1080/0803948080196006 



 

Bilaga 1. Översikt över artiklar          

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design 

Metod 

Deltagare 

Bortfall 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

resonemang 

Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Bee, P., Berzins., 

K., Calam, R., 

Pryjmachuk, S., 

Abel, M, K. 

(2013) 

England 

 

 

Att utveckla en ny 

modell för att förbättra 

livskvalité hos barn och 

ungdomar vars föräldrar 

har en psykisk sjukdom. 

Kvalitativ. 

Fokusgrupper och 

individuella intervjuer. 

Induktiv. 

 

19 deltagare. 

5 föräldrar 

6 ungdomar 13-

18 år 

8  

yrkespersoner. 

Föräldrar:  

4 kvinnor. 

1 man. 

Barn:  

2 pojkar.  

4 flickor.  

Yrkespersoner: 3 

män, 5 kvinnor. 

Väl beskrivna. Barnens livskvalité påverkas negativt av förälderns psykiska sjukdom. 

Bland annat påverkas deras självkänsla och egenvärde negativt och de 

upplevde ett behov av informellt och formellt stödnätverk. 

Hög 

 

 

Cogan, N., 

Riddell, B, S.  & 

Mayes, G,  

(2005) 

England. 

 

Att upptäcka förståelsen 

och erfarenheter av barn 

som har en förälder med 

psykisk sjukdom. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

40 barn. 

20 flickor 

20 pojkar. 

12-17 år. 

Bortfall: Ej 

angivet 

Väl beskrivna. Sex teman som framkom var 1) ett alternativt val av språk 2) Psykisk 

ohälsa är välavgränsat från fysiska hälsoproblem, 3) Källa till förståelse, 

4) Orsaker till svårigheter i psykisk hälsa, 5) Stigmatisering av 

svårigheter med den psykiska hälsan samt, 6) Förälderns civiltillstånd. 

Barn till föräldrar med psykisk sjukdom var mindre benägna att 

stigmatisera psykisk sjukdom jämfört med barn som lever med friska 

föräldrar. 

Medelhög 

Collins, J. & 

Bayless, S. 

(2013) 

England 

Att undersöka den 

psykosociala 

utvecklingens påverkan 

hos unga som tar hand 

om sina föräldrar. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär. 

40 barn. 

11-18 år 

Kön: ej angivet 

Bortfall: ej 

angivet 

Finns beskriven. De som vårdade sina föräldrar angav lägre livstillfredsställelse än de 

som inte vårdade sina föräldrar. Föräldrarna som vårdades av sina barn 

uppgav att deras barn hade svårare med kamratrelationer samt mer 

emotionella symptom. 

Barn som vårdade sina föräldrar hade inte ett pro-socialt jämfört med 

barn som har friska föräldrar.   

Medel 

 

 



 

Fraser, E., & 

Pakenham, K. 

(2009) 

Australien 

 

Att undersöka 

anpassning, 

omvårdnadserfarenheter 

samt skyddsfaktorer 

som barn till föräldrar 

med psykisk sjukdom 

valigtvis använder sig 

av. 

 

Kvantitativ. 

Frågeformulär. 

44 deltagare, 12-

18 år. 

27 flickor, 17 

pojkar. 

Bortfall: Ej 

angivet 

Finns Beskriven. Flickorna tenderade att förlita sig mer på copingstrategier än pojkar. 

Högre ålder var relaterat till bättre kunskap om psykisk hälsa. 

Kunskap om psykisk sjukdom var svagt förknippad med mer 

livstillfredsställelse. Allmänkunskap om psykisk ohälsa verkar ha ett 

samband med mognad. 

Social samhörighet var signifikant korrelerad med bättre anpassning 

inklusive bättre livstillfredsställelse och mindre depression samt 

emotionella /beteendesvårigheter.  

Medel 

Griffiths, J., 

Norris, E., 

Stallard, P. & 

Matthews, S. 

(2012) 

England. 

 

Att undersöka unga 

människors upplevelser 

av att ha en förälder 

med tvångssyndrom, 

samt effekten av 

föräldrarnas 

tvångssyndrom och 

ungdomarnas förståelse 

av det. 

Kvalitativ. Tvärsnitts 

design Semistrukturerad 

intervjuer. 

10 deltagare. 

13 till 19 år 

5  flickor och 5 

pojkar 

 

Finns Beskriven. Fem teman identifierades: 1) Kontroll och gränser, 2) Gör vad jag kan för 

att hjälpa, 3) Att berätta: förlägenhet och stolthet, 4) Har jag 

tvångssyndrom? och 5) Att få rätt hjälp.  

Flera deltagare ansåg att barn bör få veta om föräldrarnas problem. De 

var irriterade över bristen på erkännande av de svårigheter som de ställs 

inför och kände att mer information och stöd skulle hjälpa dem. 

Hög 

 

Maybery, D., 

Ling, L., Szakacs, 

E., & Reupert, A 

(2005) 

Australien 

Att undersöka behoven 

hos barn utifrån 

perspektiven barn, 

föräldrarnas och från 

psykiska professionella 

inom vård och omsorg 

 

Mix metod 

Kvantitativa enkäter. 

Intervjuer i separata 

fokusgrupper med barn 

och föräldrar. 

 

 

12 föräldrar, 29-

46 år. 

 

12 barn, 

6-16 år. 

 

62 professionella 

vårdpersonal.  

16 män.  

46 kvinnor 

 

Kön Ej angivet 

Bortfall: 5 barn 

 

Finns delvis 

beskriven. 

Barnen identifierade ofta syskonrelationer som en positiv erfarenhet i 

deras liv. De upplevde även att det var viktigt att ha en vän på skolan 

som de kunde prata med. Vissa barn beskrev beteenden eller 

copingstrategier  som kan göra dem mer utsatta för senare 

missanpassning. De flesta av barnen sa att deras relationer med vänner 

var positiva och stödjande. Några av barnen beskrev att de tog på sig 

extra roller eller arbeten för att hjälpa till när föräldern var sjuk. 

Medel 

Mordoch, E. 

(2010) 

Kanada. 

 

Att förstå hur barn som 

lever med föräldrar som 

har psykisk sjukdom 

förstår psykisk sjukdom 

och vad de vill berätta 

Kvalitativ. Grounded 

theory. 

Intervjuer.  

22 barn. 

11 barn i åldern 

6-16 år 

14 pojkar och 8 

flickor 

Finns delvis 

beskriven. 

Barn beskrev att de hade begränsad förståelse för psykisk sjukdom och 

fick få förklaringar av vad som hände. Begränsad information om 

psykisk sjukdom orsakade dem onödigt lidande. Yngre barn oroade sig 

för att föräldrarna var döende, medan de äldre barnen var bekymrade 

att själva utveckla psykisk ohälsa. Barnen beskrev hur de ville att barn i 

Hög 

 



 

för andra barn i liknade 

situationer som dem 

själva. 

Bortfall: Ej 

angivet 

 

liknande situationer skulle bemötas. 

Mordoch, E,. & 

Hall, WA. 

(2008) 

Kanada 

Att förklara hur barn 

hanterar sina 

erfarenheter av att leva 

med en förälder som har 

psykisk sjukdom. 

Kvalitativ. Grounded 

theory. 

Intervjuer. Deltagande 

observationer. Barnen 

fick rita teckningar.  

22 barn. 

6-16 år. 

14 pojkar och 8 

flickor. 

 

 

Finns delvis 

beskriven. 

Två huvudresultat framkom:  ”Hitta rytmen” och “upprätthålla 

ramen.”.  “ Hitta rytmen” med sina föräldrar beskrevs utifrån att barnen 

anpassade sig till sina föräldrars beteenden . ”upprätthålla ramen” 

omfattade barnens sätt att skapa avstånd mellan sig själva och deras 

föräldrar så att de kunde bevara sig själva samtidigt som att hålla 

kontakten med sina föräldrar. 

Hög 

 

Pihkala H., 

Sandlund M, & 

Cederström A. 

Children in 

(2012) 

Sverige 

 

Att undersöka barns 

upplevelse av familje- 

intervention och vad det 

betydde för dem att 

delta samt att undersöka 

föräldrarnas perspektiv 

på hur 

familjeinterventionen 

var för deras barn. 

Kvalitativ. Strategiskt 

urval.  

Interventionsstudie. 

Intervjuer. 

14 barn. 

6-17 år. 

9 föräldrar.  7 

flickor.  

7 pojkar. 

Finns beskriven. Tre kategorier upptäcktes: 1) Ökad kunskap och mer öppen 

kommunikation kring förälderns psykiska sjukdom, 2) barnens känsla 

av lättnad och 3) Starkare som förälder.   

Barnen upplevde att de fått mer kunskap om sin förälders sjukdom 

vilket gjorde att de lättare kunde förstå sin förälder och situationen. Det 

blev lättare att prata inom familjen både om sjukdomen och om andra 

saker, vilket ledde till närhet inom familjen. Barnen kände även en 

lättnad efter interventionen eftersom de inte behövde oroa sig för 

föräldern. 

Hög 

 

Pölkki, P., 

Ervast, SA. & 

Huupponen, M. 

(2004) 

Finland 

 

 

 

Att undersöka barns 

behov, stressreaktioner, 

coping samt 

motståndskraft till sina 

föräldrar med psykisk 

sjukdom. 

Kvalitativ beskrivande 

design. Intervjuer och 

narrativa berättelser. 

 

17 vuxna 

kvinnor 

6 barn. 

9 - 11 år. 

Kön: Ej angivet 

Finns delvis 

beskriven. 

De yngre och äldre barnen hade inte informerats om sin förälders 

psykiska sjukdom. Förälderns sjukdom väckte en mängd olika känslor 

hos barnen. Barnen använde både praktisk problemlösning och 

emotionella coping mekanismer. Tillgängligt stöd från professionella 

saknades ofta. 

Medelhög 

 

 

Riebschleger, J. 

(2004) 

USA 

Att utifrån ett barns 

perspektiv undersöka 

hur det var att leva i en 

familj med en förälder 

som har psykisk 

sjukdom. 

 

Kvalitativ beskrivande 

design.  

Enskilda intervjuer och 

fokusgrupper. 

 

22 barn.  

5-17 år. 

11 pojkar, 11 

flickor. 

Bortfall: ej 

angivet 

Finns ej beskriven. Barnen beskrev situationen utifrån föräldrarnas bra respektive dåliga 

dagar. Barnen diskuterade också sina uppfattningar om psykiatriska 

sjukdomar och rehabiliteringen. Barnen rapporterade att de fick mer 

uppmärksamhet från föräldrarna när föräldrarna hade bra dagar. När 

barnen ombads att beskriva föräldrarnas dåliga dagar, nämnde barnen 

att de försökte minska familjens incitament till stress genom 

omvårdnadsbeteenden. Barnen uttryckte oro och stress i samband med 

psykiatrisk funktionsnedsättning 

Medelhög 

Trondsen, MV. Att utforska ungdomars Kvalitativ 16 ungdomar. Finns beskriven. Ungdomarna upplevde en rad olika svåra utmaningar i samband med Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Pihkala%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21900288
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Sandlund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21900288
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riebschleger%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15468633


 

(2012) 

Norge 

 

upplevelser i vardagen 

utifrån en 

självhjälpsgrupp på 

nätet för ungdomar som 

har föräldrar med 

psykisk sjukdom. 

handlingsorienterad 

studie. 

Observationer under 2 

år.  

Ålder 15-18 år. 

17 flickor.  

1 pojke. 

 

föräldrarnas psykiska sjukdom. Dessa var brist på information och 

öppenhet, oförutsägbarhet och instabilitet, rädsla, ensamhet och förlust 

samt sorg. Ungdomarna diskuterade också strategier för en aktiv 

hantering av de utmaningar som följer av familjesituationen 

Trondsen, MV & 

Tjora, A. 

(2014) 

Norge 

 

 

Att utforska betydelsen 

av en självhjälpsgrupp 

online för ungdomar 

som har en förälder med 

psykisk sjukdom 

Kvalitativ design. 

Semistrukterkade 

djupintervjuer. 

 

13 deltagare. 

15-18 år 

Flickor 

Bortfall: Ej 

angivet 

 

Finns beskriven. Alla deltagarna betonade att mötet med andra 

ungdomar som hade en förälder med psykisk sjukdom var en avgörande 

aspekt av självhjälpsgruppen. Innan deltagandet i gruppen hade de en 

känsla av att vara "den enda i världen" som hade en förälder med 

psykisk sjukdom. De flesta hade aldrig träffat andra i en liknande 

familjesituation. Alla deltagare betonade att online-självhjälpsgruppen 

tillhandahöll en bas där de kunde ta upp frågor som det inte talades om i 

andra sociala sammanhang 

Hög 

Van Parys, H & 

Rober, P. 

(2013) 

Belgien 

 

Att undersöka barns 

upplevelser av att inta 

en föräldraroll i familjer 

där en av föräldrarna 

har depression. 

 

Kvalitativ design. 

Familjeintervjuer. 

15 barn. 

7-14 år. 

5 pojkar.  

9 flickor. 

Bortfall: 1.  

 

Finns beskriven. Åtta teman framkom: 1) känslighet för föräldrarnas lidande, 2) att förstå 

vad som händer med föräldern, 3) att uppleva lidande, 4) att inte 

uppleva någon börda, 5) att finna stöd och olika sätt för att frigöra 

spänningar, 6) svårt att prata inom familjen är ganska svårt, 7) att ta 

ansvar i familjen, och 8) att försöka trösta föräldern. 

Hög 

Walsh, J., 

Schofield, G., 

Harris, G., 

Vostanis, P., 

Oyebode., F. & 

Coulthard, H. 

(2007). 

England 

 

Att försöka förstå 

effekterna av 

föräldrarnas psykiska 

problem på barns 

utveckling och på deras 

copingkunskaper. 

 

Mixad metod. 

Intervju vid fotografisk 

skildring. 

Kvantitativ kodning. 

 

 

20 barn och 

deras mödrar. 

6-12 år. 

10 flickor och 10 

pojkar. 

Bortfall: Ej 

angivet. 

 

Finns beskriven. Barn vars mödrar som inte hade psykiska hälsoproblem genererade mer 

adaptiva strategier eller hade fler copingstrategier än barn vars mödrar 

som hade psykiska problem. Barnen vars mödrar inte hade haft psykiska 

sjukdomar visade oftare en känslomässig öppenhet och en medvetenhet 

om komplexiteten i känslor. Många barn i jämförelsegruppen kunde 

erkänna samtidiga motstridiga känslor medan vissa barn, särskilt i 

fokusgruppen, bara kunde erkänna ledsna känslor. 

Medelhög  

Östman, M. 

(2008) 

Sverige 

Att undersöka hur barn 

upplever 

sin livssituation i en 

familj med en förälder 

med en 

allvarlig psykisk 

sjukdom. 

Kvalitativ design. 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

8 barn. 

10-18 år. 

5 flickor, 3 

pojkar. 

Bortfall: Ej 

angivet 

Finns beskriven. Följande teman framkom: behovet av samtal, kärlek till familjen, 

mognad, erfarenhet av rädsla och skuld, 

känslor av ensamhet, ansvar och stigmatisering. 

 

Hög 



 

 


