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Sammanfattning    

Studier visar att ett stort antal patienter som vårdas inom psykiatrin har minderåriga 

barn och att flertalet lever tillsammans med barnen. Dessa barn lever med fler 

stressfaktorer och har förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa. Många studier 

beskriver barns upplevelser utifrån föräldrars eller andra vuxnas perspektiv, men få 

studier har gjorts där barnen själva får möjlighet att beskriva deras livsvärld. Syftet med 

studien är att belysa barns upplevelser av att leva med en förälder som har psykisk 

ohälsa. Metoden är en litteraturstudie baserat på analysen av sex vetenskapliga 

kvalitativa artiklar vilka samtliga utgår från barnens perspektiv. Resultatet presenteras i 

form av huvudteman och underteman och styrks med citat för att belysa barnens 

upplevelser. Av resultatet framgår att förutom känslor av skam, skuld och oro upplever 

barnen att de står utan förståelse för förälderns psykiska ohälsa, inte blir sedda och ses 

som annorlunda. Barnen känner ambivalens inför förälderns ohälsa vilket tolkas med att 

barnen för en kamp mellan att vilja vara nära och delaktig i förälderns vård, och att 

skapa självständighet där barnet inte blir associerat med förälderns ohälsa. Barnen 

upplever avsaknad av information, längtan efter kontakt med vuxna och uttrycker ett 

behov av att få tala med professionella vårdare angående förälderns ohälsa. 

Sjuksköterskan har till uppgift att uppmärksamma, bemöta och informera närstående, 

såväl vuxna som barn. När dessa barn inte bemöts och bekräftas utsätts de för ett 

vårdlidande. Genom att ta del av barnens egna upplevelser kan vårdlidande undvikas 

och öka barnens upplevelser av välbefinnande. 
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INLEDNING 

Psykisk ohälsa kan vara orsak till att en människa söker sig till en vårdinrättning. 

Flertalet av dessa människor har barn och du möter dem som skuggor till dina patienter. 

Förälderns psykiska ohälsa påverkar barnens livssituation, men barnens egna upplevelser 

faller ofta i skymundan när sjukvårdens uppmärksamhet riktas mot föräldern. Tidigare 

forskningsresultat har utgångspunkt i barnens upplevelser utifrån föräldrars, andra vuxna 

eller vuxna barns perspektiv. Dock är studier av barnens upplevelser av att leva med 

förälder som har psykisk ohälsa, utifrån ett barnperspektiv, begränsat. Sjuksköterskan 

har en viktig uppgift i att bemöta barnen, låta dem berätta och därmed lyfta fram barnen 

ur skuggan. Som hjälp för sjuksköterskan i uppgiften att bemöta dessa barn är det 

värdefullt att belysa barnens egna upplevelser av att leva med en förälder som har 

psykisk ohälsa. Ny kunskap inom detta område kan leda till uppmärksamhet kan riktas 

mot de brister som råder i att särskilt beakta dessa barns behov av information, råd och 

stöd och på så sätt hjälpa barnen att känna delaktighet och sammanhang. 

 

 

BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa kan definieras olika. Statens offentliga utredningar (SOU) 

(1999:137) använder begreppet som ett samlingsnamn för alla former och nivåer av 

psykiska sjukdomar, psykiska störningar och upplevelser av psykiska besvär. Begreppet 

kan även användas för att beskriva det psykiska lidande, som är normalt förekommande i 

en människas liv, men som på grund av livshändelser intensifieras så pass att det stör 

och påverkar det dagliga livet (Hedelin, 2006). Lagstiftning använder termen psykisk 

störning i stället för termen psykisk ohälsa (SFS 1991:1128). Ottosson och Ottosson 

(2007) anser att termen psykisk störning innefattar hela den medicinska 

sjukdomsmodellen, psykopatologin samt en psykosocial sjukdomsmodell. Enligt 

Levander, Adler, Gefvert & Tuninger (2008) finns det ingen objektiv definition av 

psykisk störning och menar att psykiska problem alltid måste värderas utifrån social 

kontext. Examensarbetets författare har valt att inte använda begreppet psykisk störning, 

då det kan klinga negativt och uppfattas som ett statiskt tillstånd. Författarna väljer i 

stället att använda begreppet psykisk ohälsa, då de anser att termen ohälsa är något mer 

dynamisk och bättre relaterar till de vårdvetenskapliga begreppen hälsa, ohälsa, lidande 

och välbefinnande samt att begreppet psykisk ohälsa ligger närmre sjuksköterskans mål 

– att lindra lidande, förhindra ohälsa och främja hälsa. I examensarbetets resultatdel 

avser psykisk ohälsa de enligt International Classification of Diseases (ICD) version 10 

klassificerade diagnoserna depression, bipolär sjukdom och schizofreni (SoS, 2010 a). 

 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det utgör en av de vanligaste diagnoserna vid 

nybliven sjuk- och aktivitetsersättning (SoS, 2009). Depressioner, manier och bipolär 

sjukdom har i Sverige en prevalens på sju procent hos män och tio procent hos kvinnor 

(Ottosson & Ottosson, 2007). Knappt en procent av den svenska vuxna befolkningen har 

schizofreni (Levander et al., 2008). Depression och bipolär sjukdom leder till en 

förändrad grundstämning. I depressionen är grundstämningen sänkt och leder till 

nedstämdhet, förlust av glädje, likgiltighet, skuldkänsla, livsleda och brist på energi. 
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Depression inverkar på vardagslivet och medför en ökad risk för suicid. Bipolär sjukdom 

innebär både episoder av djup depression och episoder av mani. Mellan episoderna kan 

patienten vara besvärsfri. Mani innebär förhöjd grundstämning och karaktäriseras av 

bland annat grandiositet, minskat sömnbehov, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, 

forcerat tal, omdömeslöshet, ökad libido och svårigheter att förutse effekter av sitt 

handlande. En manisk person anser sig inte vara sjuk. Både djupa depressioner och 

manier kräver ofta långvarig inläggning på psykiatrisk slutenvårdsavdelning (Levander, 

et al., 2008; Ottosson & Ottosson, 2007). Schizofreni är en psykossjukdom och 

karaktäriseras av långvarig avskärmning, socialt undandragande och en känslomässig 

upptagenhet av den inre världen. Symtom på schizofreni delas in i negativa symtom, 

såsom inåtvändhet, tystnad och glädjelöshet och positiva symtom såsom hallucinationer, 

vanföreställningar och tankestörningar. Många drabbade upplever stor ambivalens som 

kan verka helt förlamande (Cullberg, 2000). Före och under akuta episoder av 

schizofreni har den drabbade en försämrad social funktion och en ökad ångestnivå. Trots 

väl fungerande behandling finns en kraftigt ökad risk för återkommande episoder under 

livet. Redan efter första episoden har patienten en nedsatt funktionsförmåga och kan få 

svårigheter att leva ett normalt självständigt liv med familj och arbete (Levander et al., 

2008).   

 

Föräldrar som har psykisk ohälsa 

Av de vuxna patienter som 2006 vårdades inom psykiatrisk slutenvård var 28 procent 

biologiska fäder och 37 procent biologiska mödrar till barn under 18 år (Sos, 2006). Med 

begreppet barn avses varje människa under 18 år (Svensk Författningssamling (SFS) 

2001:453; The United Nations Children‟s Fund (UNICEF), 2009). Examensarbetes 

författare väljer att i resultatet, använda begreppet barn, om barn och unga vuxna i 

åldrarna 5 till 22 år. Detta på grund av att fyra av de tjugo barn och unga vuxna som 

ingår i Fjone, Ytterhus och Almviks studie (2009) är mellan 19 och 22 år. Reibschlegers 

(2004) studie innefattar barn från 5 år. Med begreppet förälder avses en person som har 

egna eller adopterade barn, eller annan vuxen som barnet varaktigt bor med, till exempel 

styvförälder eller familjehemsförälder (Skerfving, 2007; Socialstyrelsen (SoS), 2010b). 

 

En studie av Östman och Eidevall (2005) visar att 36 procent av patienterna inom 

psykiatrisk öppen- och slutenvård har minderåriga barn och att majoriteten av dessa 

lever tillsammans med barnen. Drygt en tredje del av föräldrarna är ensamstående 

mödrar. Ungefär två procent av samtliga barn i Sverige lever i en familj där minst en 

person någon gång vårdats inom psykiatrisk slutenvård (Folkhälsoinstitutet, 2010). I 

internationella studier är prevalensen av patienter med barn under 18 år liknande 

(Hestmann, Vikan, Husby, 1995; Oats, 1997). 

 

 

En studie gjord av Thomas och Kalucy (2003) beskriver att föräldrar som har psykisk 

ohälsa, har brist på motivation och initiativförmåga i föräldraskapet i samband med en 

försämring av den psykiska ohälsan. Föräldern har svårt att utföra grundläggande 

hushållsaktiviteter, sociala aktiviteter och interagerande med barnen. Omsorgen för och 

närvaron med barnen minskar. Föräldrarna i samma studie upplevde att dessa problem 

accelererar perioden innan sjukhusinläggning och att problemen i viss mån fortsatte även 

en tid efter utskrivning. Liknande svårigheter i föräldraskapet, när en förälder har 
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psykisk ohälsa, visas i en studie gjord av Ahlström, Skärsäter och Danielson (2009).  

Östman och Eidvall (2005) menar att dryg en tiondel av föräldrarna anser att barnen 

behöver extra stöd på grund av förälderns psykiska ohälsa.  

 

Barn till föräldrar som har psykisk ohälsa 

I mötet mellan barn och förälder/annan vuxen sker den process som inom 

utvecklingspsykologin benämns anknytning. När anknytningen fungerar 

tillfredsställande utgör föräldern en trygg bas som ger barnet frihet att utforska sig själv 

och världen och därmed öka sin självkänsla och självtillit. Att föräldern utgör en trygg 

bas är viktigt även för unga vuxnas identitetsskapande. Studier har visat att ett mindre 

lyhört föräldraskap eller ett inadekvat sådant ökar sannolikheten för att barnet utvecklar 

en otrygg eller till och med desorganiserad anknytning. En sådan anknytning ökar risken 

för en negativ känslomässig och social utveckling samt en ökad risk för psykopatologi 

senare i livet. Psykisk ohälsa hos föräldern är en riskfaktor för att anknytningen ska bli 

desorganiserad (Broman, 2000). Skerfving (2007) påpekar att det är väl känt att barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa utgör en riskgrupp som oftare än andra utvecklar psykiska 

och sociala problem. Dock är fler faktorer än förälders psykiska ohälsa inblandade när 

ett barn utvecklar psykiska och sociala problem. Som förklaringsmodell till att barn 

utvecklar psykisk ohälsa kan stress- och sårbarhetsmodellen användas. Modellen visar 

hur personlighets- och miljöfaktorer påverkar varandra och bidrar till att en del barn 

riskerar att utveckla psykisk ohälsa (Ottosson & Ottosson, 2007). Skerfving (2007) 

menar att   

”barn som upplever minst tre, ofta fler, riskfaktorer i sina liv – 

kombinationen av en psykiatrisk problematik hos föräldrarna, 

ensamföräldraskap, socioekonomisk utsatthet, relationsproblem i 

familjen, och riskfaktorer hos barnet själv som genetisk sårbarhet, 

medfödda eller tidigt förvärvade beteende- eller relationsproblem, 

begåvningsbrister eller helt enkelt låg ålder” (s. 80)  

 

har hög risk att själva utveckla psykisk ohälsa. Barn till föräldrar som har psykisk ohälsa 

har, i jämförelse med barn i andra hushåll i Sverige, förhöjd risk att drabbas av psykisk 

ohälsa, vårdas inneliggande för en psykisk diagnos, drabbas av skador relaterade till våld 

och missbruk, hamna i missbruksproblematik samt en ökad risk för suicidförsök och 

suicid (SoS 2006). 

 

I en studie av Pölkki, Everast och Hupponen (2004) beskriver barn, när förälderns 

psykiska ohälsa försämras, präglas familjeatomsfären av förälderns illabefinnande, att 

föräldern inte förmår ta sig för något och varken ser eller hör barnet. Barnet uppfattar 

föräldern som olycklig och labil. Föräldern visar ångest och/eller blir våldsam. Barn som 

vuxit upp med förälder som har psykisk ohälsa beskriver i samma studie, förälderns 

perioder av försämring under barnets uppväxt som tillstånd då föräldern förändrades, 

blev hallucinerande, våldsam, deprimerad och/eller motsägelsefull. Barnen minns att 

ansvarstagandet blev omfördelat, från förälder till barn. Ahlström et al (2009) påvisar att 

minderåriga barn i familjer där föräldern har psykisk ohälsa upplever oro, nedstämdhet, 

ångest, osäkerhet och ilska i relation till föräldern och förälderns psykiska ohälsa. 

Barnen upplever en känslomässig självupptagenhet vilket kan orsaka ett undandragande 

beteende och svårigheter i skolan. I Sivec, Masterson, Katz & Russ (2008) studie 
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framkommer att barnen uppvisar depressiva och/eller ångestsymtom, i samband med det 

första besökstillfället när föräldern för första eller andra gången vårdas på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning. Som jämförelse kan Knutsson och Bergboms (2006) studie 

användas. I studien beskrivs hur vårdnadshavare uppfattar barns reaktioner i samband 

med besök på en intensivvårdsavdelning där en närstående vårdas. Vårdnadshavarna 

anser att barnen uppvisar olika reaktioner, både glädje och ledsamhet, och att barnen 

upplever besöket som bra, eftersom det gav en känsla av medvetenhet och delaktighet. 

När ett besök inte kommit till stånd, uppfattar vårdnadshavarna att barnen lämnas 

ensamma med tankar och antaganden om den närståendes tillstånd. Den vardag som 

barnen lever i och hur barnen erfar densamma, kan med ett vårdvetenskapligt begrepp 

benämnas livsvärld. Livsvärlden är barnets unika levda värld, i vilken barnet leker, 

älskar, skyddar, vårdar, hatar, känner, tycker och tänker. Livsvärlden innefattar den 

vardag som barnet bäst känner till och utgör en självklar bas för allt som barnet företar 

sig. Vardagslivet måste fungera hyggligt för att barnet ska känna välbefinnande. Barnet 

är sin livsvärld och så länge barnet lever kan det inte komma ifrån livsvärlden. Genom 

den levda kroppen kan barnet förstå och nå ut till sig själv, andra och resten av världen. 

Barnet lever vardagslivet tillsammans med föräldern som har psykisk ohälsa och får ta 

del av, via verbal och icke-verbal kommunikation, förälderns livsvärld, dennes känslor 

och erfarenheter. (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, Segesten, Nyström, Seserud & 

Fagerberg, 2003). När förälderns psykiska ohälsa förvärras har föräldern svårare att 

utföra ett föräldraskap med initiativ till grundläggande hushållssysslor och interagerande 

med barnet, vilket kan innebära att barnet fråntas föräldern konkret eller symboliskt. I 

relation till Erikssons teori om lidande (1994) kan ett sådant fråntagande ses som ett 

lidande och en form av döende, då Eriksson menar att lidande innebär ett döende då 

något värdefullt tas ifrån en människa. 

 

Trots att forskning påvisar att dessa barn lever med flera stressfaktorer och har högre 

risk att själva drabbas av psykisk ohälsa, hanterar många barn livssituationen väl och 

växer upp till väl fungerande vuxna. En orsak till detta kan vara att barnen har stöd- och 

skyddsfaktorer, både inom barnet självt och i barnets omgivning. Sådana faktorer kan 

vara känslan av att kunna bestämma över det egna livet, förmåga till empati, att barnen 

har andra vuxna och nära vänner som kan ge känslomässigt stöd, samt att barnen erfar en 

känsla av sammanhang (Cederblad, 2001). Att barnen känner delaktighet i förälderns 

ohälsa är även en viktig skyddsfaktor för att barnen inte riskera att utveckla psykisk 

ohälsa. Delaktighet innebär att barnen får ta del av vetskap om förälderns ohälsa. Att 

inget tillstånd i familjen döljs, utan att relationerna präglas av öppenhet medför att 

barnen upplever en känsla av samhörighet och bidrar till att stärka barnens 

skyddsfaktorer (Knutsson, 2006b). 

 

Sjuksköterskans uppgift 

International Council of Nurses (ICN) senaste reviderade version av sjuksköterskans 

etiska kod fastslår att sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2007). Enligt SoS (2005) ska sjuksköterskan arbeta utifrån en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt som innebär att vårdandet vilar på en humanistisk människosyn, där 

varje människa ses som unik och ska bemötas med omsorg och respekt för den enskildes 

autonomi, integritet och värdighet. I sjuksköterskans ansvarsområde ligger uppgiften att 
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bemöta närstående, vuxna såväl som barn. I bemötande av närstående bör sjuksköterskan 

arbeta utifrån ett livsvärldsperspektiv. Det innebär att sjuksköterskan är öppen och 

följsam för närståendes unika berättelse om hälsa och lidande såsom detta erfars av 

närstående (Dahlberg et al. 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). Genom en respektfull, 

lyhörd och empatisk kommunikation beaktar sjuksköterskan närståendes kunskaper, 

erfarenheter, önskemål och behov av information och delaktighet. För att främja 

närståendes hälsa och förhindra ohälsa ska sjuksköterskan undervisa och stödja 

närstående, samt föra närståendes talan. (SoS, 2005). Sjuksköterskans mål är bland annat 

att lindra lidande. Genom att inta en kärleksfull hållning till närstående kan 

sjuksköterskan se och bekräfta och därmed möjliggöra närståendes upplevelse av 

mening, sammanhang och värdighet. På så sätt kan sjuksköterskan främja närståendes 

hälsa (Wiklund, 2003). 

 

Lagar som styr sjuksköterskans arbete är bland annat hälso- och sjukvårdslagen (Svensk 

författningssamling (SFS) 1982:763), lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område (LYHS) (SFS 1998:531)
 1

. och socialtjänstlagen (SSF 2001:453) 

HSL reglerar hälso- och sjukvårdens utförande (SFS) 1982:763). LYHS reglerar hälso- 

och sjukvårdspersonalens förpliktelser inom hälso- och sjukvårdens områden (SFS 

1998:531). Sjuksköterskan har enligt lag (SFS 2001:453, 14 kap. 1§) skyldighet att 

anmäla till socialnämnden om sjuksköterskan får kännedom att barn far illa. I januari 

2010 styrktes barns rättigheter till information, råd och stöd, genom tillägg i HSL och 

LYHS. Enligt 2g § i HSL ska hälso- och sjukvården  

 

”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, 

2. Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

3. Är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 

varaktigt bor med oväntat avlider.” (SFS 1982:763). 

 

Det innebär att när sjuksköterskan möter patienter som har psykisk ohälsa och som har 

minderåriga barn, ska särskild uppmärksamhet riktas mot barnets förhållanden och 

behov. Den information, råd och stöd som sjuksköterskan ger barnet ska vara anpassat 

till barnets intellektuella utvecklingsnivå (Socialstyrelsen, 2010b). Enligt Knutsson 

(2006b) skall informationen även utgå från barnets tidigare erfarenheter. Att utgå från 

barnets erfarenhetsnivå innebär att sjuksköterskan utgår från barnets perspektiv och 

barnets tidigare erfarenheter av, i detta fall psykisk ohälsa, för att på bästa sätt svara på 

barnets frågor och funderingar. När sjuksköterskan utgår från barnets erfarenhet kan 

sjuksköterskan bättre avpassa och anpassa information så att barnet uppnår en högre 

grad av förståelse. Utifrån 2g § HSL har de vuxenpsykiatriska klinikerna vid Södra 

Älvsborgs Sjukhus utformat riktlinjer gällande vuxenpsykiatrins åtaganden när patienter 

inom de vuxenpsykiatriska klinikerna har minderåriga barn. Dessa riktlinjer innebär att 

patienternas barn ska uppmärksammas och få råd och stöd (Andersson & Nordin, 2010).  

 

                                                 
1
 Från och med 2011-01-01 ersätts LHYS med Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659).  
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PROBLEMFORMULERING 

Rapporter visar att barn som lever med förälder som har psykisk ohälsa, har en ökad risk 

att själva drabbas av psykisk ohälsa, missbruk och våld. Även suicidrisken bland barn 

som växer upp i dessa familjer är förhöjd jämfört med barn som växer upp i familjer där 

psykisk ohälsa inte förkommer. Studier visar att goda relationer med andra vuxna 

fungerar som en skyddande faktor och hjälper barnen att bättre kunna hantera sin 

situation. Sjuksköterskan kan vara en sådan faktor, då en av sjuksköterskans uppgifter är 

att stödja närstående för att öka deras hälsa och förhindra ohälsa. Dock visar forskning 

att barn till personer som har psykisk ohälsa sällan får stöd och uppmärksamhet från 

vårdpersonal, vilket kan bero på att kunskap om dessa barns egna upplevelser saknas. 

Tidigare studier visar att barn till föräldrar som har psykisk ohälsa upplever ett lidande. 

De flesta av dessa studier beskriver dock barnens upplevelser utifrån föräldrarnas, andra 

vuxna eller vuxna barns perspektiv. Få studier har gjorts där barn själva fått komma till 

tals och beskriva sin livsvärld och upplevelser av att leva med en förälder som har 

psykisk ohälsa. För att sjuksköterskan ska kunna fungera som ett stöd för barn till 

förälder som psykisk ohälsa är det värdefullt att utöka kunskapen om dessa barns egna 

upplevelser vilket kan leda till bättre hälsa och ökat välbefinnande hos dessa barn.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa barns upplevelse av att leva med en förälder som har psykisk ohälsa. 

 

METOD 

Utifrån examensarbetets syfte valdes en litteraturstudie med kvalitativ metod beskriven i 

Friberg (2009) för att bäst belysa fenomenet, i detta fall barns upplevelser av att leva 

med en förälder som har psykisk ohälsa. Ett litteraturbaserat examensarbete med grund i 

kvalitativ forskning, menar Friberg (2009) kan ge ökad förståelse för ett fenomen, 

sammanställa tidigare forskning och ge råd om hur förståelse för fenomenet kan 

omsättas i vårdpraxis. 

Datainsamling 

Examensarbetes författare började sökningen av artiklar till resultatet med att via 

databasen SwedishMeSH finna lämpliga sökord. Databasen föreslog sökordet Child of 

Impaired Parents och via länkarna kopplade till sökordet återfanns en artikel i 

SweMed+.  Databasen Cinhal genomsöktes med sökorden lived experience, qualitative 

research, mentally ill, child*, child of mentally ill parent, children of impaired parents, 

parental disorder, child – parents relations, mental disorder, parents, psychosocial 

factors. Sökorden kombinerades i olika variationer och resulterade i en mängd artiklar. 

Flertalet sållades bort då de föll utanför ramen för valda inklusionskriterier. 

Inklusionskriterier som valts var peer reviewed, kvalitativ, empirisk, vara skriven på 

svenska eller engelska, publicerade mellan åren 2000-2010 och behandla barn i åldrarna 

6-18 år med minst en förälder som har psykisk ohälsa. Exklusionskriterier var 

kvantitativ, artiklar innehållande både kvantitativt och kvalitativt resultat, 

litteraturöversikt, föräldrars upplevelse av föräldraskap i samband med egen psykisk 

ohälsa, artiklar som behandlar både barn och vuxna, samt artiklar som behandlar vuxna 

barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Då författarna ansåg det svårt att komma vidare i 
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sökprocessen, kontaktades Högskolan i Borås biblioteks söksupport som gav värdefullt 

stöd genom att leda in författarna på nya kombinationer av redan valda sökord och nya 

sökningar resulterade i ytterligare fem artiklar.  

 

Totalt resulterade sökningarna i sammanlagt 390 träffar. Utifrån dessa träffar valdes 

totalt sex artiklar som kom att inkluderas i analysen, se tabell 1. I processen att välja 

artiklar till analysen började författarna med att läsa träffarnas titel, vilket visade att flera 

av träffarna var dubbletter. När författarna uppfattade att titeln gav information om att 

artikeln skulle kunna passa syftet, lästes artikelns abstract. Genom att läsa abstract fick 

författarna ytterligare information om artikeln. Om abstract innehöll information om 

artikeln som föll inom ramen för författarnas sammanställda exklusionskriterier, valde 

författarna att inte lägga artikeln till analysmaterialet. Majoriteten artiklar, som de 390 

träffarna innebar, innehöll kvantitativ metod, intervjuer med vuxna barn eller intervjuer 

med både barn och föräldrar och kom därför att exkluderas. Där av är det endast sex 

artiklar som ingår i analysmaterialet. Tre av artiklarna faller utanför 

inklutionskriterierna. Garley, D., Galopp, R., Johnston, N. och Pipitone, J. (1997) på 

grund av att publiceringsåret ligger före år 2000. Fjone, H. H, Ytterhus, B och Almvik, 

A. (2009) behandlar barn upp till 22 år och Rieblschleger (2004) behandlar barn från 

fem år. Dessa artiklar faller då utanför valda inklusionskriterier. Författarna anser dock 

att artiklarna är av god kvalitet, kompletterar övriga valda artiklar och väl belyser 

författarnas problemområde. Därför har författarna valt att lägga Garley et al. (1997); 

Fjone et al. (2009) och Riebschleger (2004) till materialet som ingår i resultatet. De 

valda artiklarna behandlar barns upplevelser av att leva med föräldrar som är 

diagnostiserade med schizofreni, depression eller bipolärsjukdom. 

 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet skattades med hjälp av Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP) (CASP, 2002). Artiklarna höll god vetenskaplig kvalitet och var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

 

Tabell 1. 

Redovisning av sökresultat 

Databas 

 

Sökord Antal träffar Antal valda 

SweMed+ Child of Impaired 

Parent  

96 1 

Chinal Children of 

Impaired Parents 

AND Psychosocial 

Factors  

198 3 

Chinal Mental Disorder 

AND Parents AND 

experiences 

96 2 

 

Dataanalys 

Enligt Friberg (2006) kan analysarbetet beskrivas som en pendlande rörelse mellan 

helhet och delar för att så småningom skapa en ny helhet. De sex artiklarna som ingår i 

resultatet analyserades enligt modell av Evans (2003). Enligt modellen ska varje artikel 
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läsas flertalet gånger och genom detta skapas en känsla av helhet för materialet. 

Genomläsning ger uppmärksamhet på enskilda detaljer såväl som varje artikels 

innebörd. Genomläsningen leder till att nyckelfynd i varje artikel urskiljs i form av 

meningsbärande delar vilka därefter kodas. Nyckelfynden i artiklarna jämförs i avseende 

likheter och skillnader. Därefter förs nyckelfynden samman i teman och underteman 

genom att nyckelfynd med liknande meningsinnehåll fördes samman i underteman. 

Underteman med liknande innehåll fördes samman under huvudteman. 

 

Examensarbetets författare läste enskilt varje artikel med frågeställningen ”Vad berättar 

barnen för oss om hur det är att leva med en förälder som har psykisk ohälsa?”. Därefter 

identifierade författarna enskilt nyckelfynd som skrevs ned på dator. Samlade listor med 

nyckelfynd drogs ut i papperskopior och klipptes isär, så att varje nyckelfynd utgjorde en 

egen meningsbärande del. Författarna träffades för att jämföra, diskutera och föra 

samman meningsbärande delar i olika huvudteman och underteman. Varje artikel med 

samhörande urklipp tilldelades en enskild färg. Detta för att förhindra att nyckelfyndens 

ursprung skulle påverka författarnas val av indelning. Därefter namngavs varje tema och 

undertema efter vad författarna tolkade att barnen ville berätta för läsaren. Författarna 

förde under hela analysprocessen en kontinuerlig diskussion om omprövning av 

meningsbärande delar i relation till satt tema. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån fem huvudteman där varje huvudtema är indelat i 

underteman, se tabell 2. Huvudteman och underteman belyser barnens upplevelser av att 

leva med en förälder som har psykisk ohälsa. Citat förstärker huvudteman och 

underteman.  

 

Tabell 2 

Redovisning av huvudteman och underteman 

Huvudtema Undertema 

Att vara barn till annorlunda förälder En pendling mellan bra och dåliga dagar 

Att känna tillgiven kärlek 

Att husera osynliga känslor Ensamhet 

Rädsla 

Oro 

Skam och skuld 

Att stå utanför Att försöka förstå 

Att inte få information 

Att inte vara delaktig 

En kamp En pendling mellan att vilja stanna och att 

vilja fly 

Att vilja berätta 

Att försonas med situationen 

Att ses som annorlunda  
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Att vara barn till en annorlunda förälder 

”I don’t know what the word is, but she, there’s sometimes they’re different, like things 

that symbolize mental illness (symptoms) or what ever.” (Mordoch & Hall, 2008, s. 

1130). 

 

I flera av artiklarna (Fjone et al., 2009; Meadus & Johnson, 2000; Mordoch & Hall, 

2008; Riebschleger, 2004; Östman, 2008) framkommer att barnen är medvetna om att 

deras förälder emellanåt ter sig annorlunda jämfört med andra föräldrar, även om det är 

svårt för barnen att uttrycka det specifika annorlunda. Barnen ger tydliga beskrivningar 

av hur föräldern agerar under bra dagar respektive under dåliga dagar, när förälderns 

psykiska ohälsa blir synlig. 

En pendling mellan bra och dåliga dagar 

Bra dagar beskrivs som dagar när föräldern tar del av vardagslivet och visar barnet 

uppmärksamhet. Föräldern kan dessa dagar ta ansvar för och fullfölja vardagliga sysslor 

som att handla, laga mat, diska, städa och ta hand om tvätten. Föräldern visar ett intresse 

för barnet genom ta del i barnets läxläsning, att se på tv tillsammans och läsa sagor för 

barnet. Barnet uttrycker en glädje då föräldern och barnet är tillsammans. Goda dagar 

beskrivs som dagar då barnen inte behöver oroa sig för dagliga utgifter och räkningar 

eftersom föräldern klarar av att gå till arbetet (Riebschleger, 2004). 

 

För barnen representeras goda dagar av ökad kommunikation med föräldern.  ”My dad 

asks ’What happened at school today?’” (Riebschleger, 2004, s. 27 ). Bra dagar menar 

barnen bland annat innebär att föräldern är med i konversationen kring matbordet. 

Barnen upplever också en ökad ömhet och tillgivenhet från förälderns sida. ”When I got 

home from school … my mother is hugging me and saying, ’I missed you’.” 

(Reibschleger, 2004, s. 27). 

 

Dåliga dagar beskriver barnen som dagar då föräldern inte mår bra och inte klarar av 

vardagliga sysslor eller förmår visa barnet uppmärksamhet. Föräldern är mer 

tillbakadragen och har inte ork att möta barnets behov. Föräldern kan upplevas som 

inaktiv, tyst, inåtvänd, butter och grinig. Andra barn beskriver föräldern som labil, 

minsta lilla får föräldern att explodera i vrede och skrika åt andra eller är ängslig och 

gråter flera dagar i sträck. Barnet upplever brist på känslomässigt engagemang från 

föräldern. Förälderns tillbakadragande, känslomässigt såväl som fysiskt, ses inte av 

barnet som symtom på psykisk ohälsa utan som minskad uppmärksamhet från föräldern. 

Det vardagliga samtalet uteblir och föräldern tar inte längre del i barnets vardagliga 

aktiviteter (Mordoch & Hall, 2008; Riebschleger, 2004; Östman, 2008).  

 

”She would want to be left alone. Sometimes she would sit around all 

day with her nightgown on or (spend) all day in bed. Sometimes I could 

leave and come back and find the door locked and she wouldn’t let 

anybody in, stuff like that.” (Riebschleger, 2004, s. 27). 

 

Föräldern kan be barnet ta över ansvaret för hushållssysslor. ”… when she’s not feeling 

well she’s always asking me to cook and for me to do the laundry and stuff …” 

(Riebschleger, 2004, s. 27). Ansvaret för omsorgen om föräldern som har psykisk ohälsa 

kan även tilldelas barnet av den andra föräldern (Garley et al., 1997). Förälderns 



 10 

oförmåga att interagera med barnet, brist på engagemang såväl känslomässigt som i 

vardagliga aktiviteter, innebär att barnet tidigt får ett ökat ansvar. Detta medför att barnet 

upplever en instabilitet, brist på eller förlust i föräldraskapet (Meadus & Johnson, 2000;  

Östman, 2008). Många barn uttrycker att ”My parent doesn’t take enough care of me.” 

(Östman, 2008, s. 356).  En del barn beskriver ett övertagande av rollen som förälder.  

 

”It’s kind of difficult/diffrent to distinguish who’s the parent and who’s 

the child … Just because my mother has a lot of needs it’s difficult for 

her to be a caregiver. She can’t be there emotionally for me.” (Meadus 

& Johnson, 2000, s. 386). 

 

”My mother was very dependent on me. I grew up early (laughing)… the 

first time I went to withdraw money from the bank was at age 5. And I 

went shopping … and so on … but I did not think about it. That was my 

life… ”(Fjone et al.,  2009, s. 470). 

 

Att känna tillgiven kärlek 

”I love my sick parent but wish she was another parent.” (Östman, 2008, s. 356). 

 

De flesta barnen i artiklarna uttrycker en tillgiven kärlek till föräldern trots att förälderns 

psykiska ohälsa präglat barnets livsvillkor (Östman, 2008; Fjone et al. 2009; Mordoch & 

Hall, 2008). Mordoch och Hall (2008) menar att barnen erkänner förälderns lidande och 

känner medlidande och bryr sig om föräldern. Barnen vill finna vägar att bibehålla 

relationen till föräldern och en känsla av att vara en familj. Kärleken till föräldern 

innebär att barnen tydligt påpekar att avsikten inte är att beskriva föräldern i dålig dager 

(Fjone et al. 2009).  

 

Barnen försökte se ohälsan som något skilt från föräldern och försökte förbli hoppfull 

inför förälderns återhämtning. ”That it’s not them (parents) that are doing that, it’s an 

illness and they won’t be like that forever.” (Mordoch & Hall, 2008, s. 1141). Då 

föräldern har många återkommande episoder är det svårt för barnet att vara 

förhoppningsfullt (Mordoch & Hall, 2008). När föräldern återhämtar sig väl uttrycker 

barnet en tillit och tilltro till föräldern, barnet är imponerad av föräldern. 

 

”My dad basically recovered from it. He’s basically been my hero 

forever. It’s amazing to me, because he goes from being in a hospital, 

not being able to take care of himself, to being in a group home, and 

now he’s teaching about mental illness.” (Mordoch & Hall, 2008, s. 

1137). 

 

Att husera osynliga känslor 

På barnets insida huserar känslor som inte alltid är synliga på utsidan. Känslorna är 

motstridiga, barnet upplever känslor av glädje, kärlek, omsorg och omtanke om 

föräldern samtidigt som barnet beskriver känslor av rädsla, ilska, hopplöshet, ledsamhet, 

skuld, bitterhet, frustration och av att vara sårad. Barnets känsloliv påverkas av 

förälderns fluktuerande känsloliv. Under stabila perioder av förälderns ohälsa upplevs 
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känsloyttringar inte lika intensiva som under akuta perioder. Då barnet upplever sig 

utelämnad och ensam har barnet svårare att hantera känsloyttringarna och känslan av 

maktlöshet ökar. Barnen uppger ofta att känslor av ilska, ledsamhet, frustration och av 

att bli sårad, inte uttrycks som en följd av att förälderns behov prioriteras (Mordoch & 

Hall, 2008). 

 

Ensamhet 

Barnen beskriver känslor av att vara försummade till följd av förälderns psykiska ohälsa, 

liksom att vara avskilda från andra och oförmögna att utveckla ett eget självständigt liv. 

Känslan av avskildhet blir påtaglig i synnerhet när möjligheten att kommunicera med 

andra människor är begränsad. Barnet uttrycker då en känsla av total ensamhet 

(Mordoch & Hall, 2008; Östman, 2008). Positiva erfarenheter tillsammans med 

föräldern minskar barnets känsla av ensamhet och ökar känslan av samhörighet med 

föräldern vilket får barnet att må bra. När högtider och födelsedagar glöms bort uttrycker 

barnet en ensamhet och alienation (Mordoch & Hall, 2008). Barnet kan uppleva sig 

ensamt i relation till hemtjänst, sjukvårdspersonal och socialarbetare. Barnet anser att 

personalens uppmärksamhet enbart riktas till föräldern och att det inte finns utrymme 

kvar för barnet (Östman, 2008). ”I guess ’cause they help her (mom) they don’t really 

have to help me.” (Mordoch & Hall, 2008, s. 1135). 

 

Oro 

Förälderns psykiska ohälsa orsakar förändring i barnets rutiner vilket lämnar barnet med 

oro och osäkerhet om livet generellt och även om separation från förälder, vänner och 

andra familjmedlemmar. Flera barn uttrycker oro för att föräldrarna ska separera 

(Riebschleger, 2004). I Garley et al.s studie (1997) anser barnen att föräldrarnas 

separation är den största förändring som skett i barnets liv sedan en av föräldrarna 

drabbats av psykisk ohälsa. Separationen innebär att vissa barn inte träffar föräldern som 

har psykisk ohälsa i samma utsträckning som tidigare, andra beskriver att separationen 

inneburit en mer harmonisk hemmiljö eftersom föräldrarna inte längre bråkar. 

 

Under perioder när förälderns psykiska ohälsa blir mer synlig uttrycker barnen 

ledsamhet och framför allt oro att föräldern ska behöva läggas in på sjukhus för vård 

(Riebschleger, 2004). En tioårig pojke säger:  

 

”I don’t really like it when she’s having a bad day, because it gets me 

down and I just don’t cry about it cause I know if she gets any worse 

she’ll have to go to the hospital ... I usually just lay down or something 

to see if it gets better … I feel kind of nervous in school too.” 

(Riebschleger, 2004, s. 27). 

 

Barnen uttrycker oro för att föräldern känner rädsla inför en sjukhusinläggning. Barnen 

känner oro för vad som händer med föräldern under sjukhusvistelsen och hur föräldern 

ska klara sig efter utskrivning från vårdavdelningen (Riebschleger, 2004). Annat som 

oroar är var barnet ska bo under förälderns sjukhusinläggning och frågor om vem som 

ska ha vårdnaden om barnet. Barnen upplevde ett ansvar över att komma fram till en 

lösning (Mordoch & Hall, 2008; Riebschleger, 2004).  
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Flera studier visar att barnen känner oro över att själva ärva förälderns psykiska ohälsa. 

Många barn har hört att psykisk ohälsa är ärftligt (Riebschleger, 2004; Meadus & 

Johnson, 2000; Garley et. al., 1997). 

 

”It feels kind of scary. Sometimes I feel like I am going to get it, or 

sometimes I don’t feel like I’m going to get it. Because I … take after 

my dad … we … look alike, and … I just don’t know. I have his genes.” 

(Garley et. al., 1997, s. 100). 

 

”Mom says that worrying is how it … started … and now I am 

worrying about things all the time too.” (Riebschleger, 2004, s. 28). 

 

Tankar på framtiden orsakar oro hos barnet när det saknas stöd från förälder och/eller 

annan vuxen. Oro över att även i framtiden behöva ta hand om föräldern som har 

psykisk ohälsa, att inte kunna studera vidare och få möjlighet till att leva ett eget liv 

(Meadus & Johnson, 2000). Några barn i Reibschlegers (2004) studie menar dock att 

förälderns psykiska ohälsa i mindre grad gav upphov till oro än andra stressorer i livet 

som fattigdom, skilsmässa, att syskon rymmer hemifrån, syskons sjukdom, farförälders 

död, att bli retad av jämnåriga och för att inte göra väl i skolan.  

 

Rädsla 

Flertalet artiklar (Riebschleger, 2004; Meadus & Johnson, 2000; Mordoch & Hall, 2008; 

Fjone et al. 2009; Östman, 2008) belyser barnens rädsla över att förlora föräldern som 

har psykisk ohälsa och att föräldern ska förändras och blir som en annan person. En 

femårig pojke menar att förälderns ansikte förändras och beskriver det med ord som 

rasande och vansinnig (Riebschleger, 2004). Förändringen upplevs som skrämmande. 

”It’s scary ’cause it’s not your dad. It’s just the illness…” (Mordoch & Hall, 2008, s. 

1140). Rädslan för vad förälderns psykiska ohälsa kan leda till medför att barnet 

undviker gemenskapen med föräldern på grund av rädsla för att bli alltför involverad i 

förälderns liv. En femtonårig flicka uttrycker: ”I am trying to avoid thinking of how 

scared I am.” (Östman, 2008, s. 356). Hos barnen finns även rädslan över att inte finnas 

tillhands när föräldern får problem på grund av den psykiska ohälsan.  Den främsta 

rädslan som barnen beskriver är att föräldern ska suicidera, utföra suicidförsök eller 

skada sig. Några barn har varit närvarande när föräldern har skadat sig själv. Barnen 

beskriver en känsla av ansvar för att hindra föräldern att skada sig själv, en känsla som 

finns kvar även när föräldern är hemma på permission. Barnen vidtar nödvändiga 

åtgärder för att förhindra förälderns självskadebeteende (Meadus & Johnson, 2000; 

Riebschleger, 2004; Östman, 2008). En flicka säger följande om rädslan för mammans 

beteende i samband med permission i hemmet: 

 

”I remember Mom talking a little about it (suicid) when she was in 

hospital to us, my sister and I. It was a concern for me, but it was good 

she was able to talk about that. When she came home, I was thinking 

about it, like when she was in the bathtube or if she had a razor or 

whatever. You just want to ask, Mom are you okay in there, or whatever 

she was doing.” (Meadus & Johnson, 2000, s. 387). 
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Skam och skuld  

Skam och genans är vanligt förekommande känslor hos barn som har en förälder med 

psykisk ohälsa. Även känslan av att vara annorlunda är vanlig. Känslorna kommer av 

förälderns ovanliga och oförutsägbara beteende när dennes psykiska ohälsa är påtaglig. 

Skamkänslan förstärks när föräldern, i synnerhet modern, beter sig annorlunda i 

offentliga miljöer. Även i samvaro med vänner i hemmet upplever barnet känslor av 

skam när föräldern uppträder opassande för situationen. I syfte att undanhålla känslan av 

skam kan barnet uppvisa ett undvikande beteende (Fjone et al. 2009; Mordoch & Hall, 

2008). 

 

Riebschleger (2004) och Östman (2009) beskriver att barnen ofta skuldbelägger sig 

själva för att ha orsakat förälderns psykiska ohälsa eller försämringen av densamma. 

Försämring av förälderns psykiska ohälsa härleder barnen till att barnet brustit i ansvar, 

inte har kontrollerat att föräldern följt läkemedelsordinationen, inte kunnat lösa 

förälderns problem, inte hjälpt föräldern tillräckligt eller förmått skapa en tillräckligt god 

atmosfär inom familjen så att föräldern förblivit välmående. Några barn har fått höra av 

andra vuxna att förälderns psykiska ohälsa beror på barnets beteende.  

På frågan vad som är orsak till försämring av förälderns psykiska ohälsa svarar en 

femåring: ”When I be bad.” (Riebschleger, 2004, s. 28). När barnet får höra att 

förälderns psykiska ohälsa debuterade i samband med barnets födelse, tolkar barnet det 

som att det är barnet själv som är orsak till förälderns ohälsa (Riebschleger, 2004). 

 

Att stå utanför 

Att barnen står utan information om förälderns psykiska ohälsa och behandling 

framkommer i flera av artiklarna (Garley et al 1997; Meadus & Johnson, 2000; 

Riebschleger, 2004; Östman, 2008). Barnen anser att ingen har förklarat förälderns 

ohälsa, dess symtom och behandling (Meadus & Johnson, 2000). Att inte ha någon att 

tala med om detta lämnar barnen ensamma med tankar och funderingar och barnen 

upplever sig exkluderade från föräldern. Barn, i synnerhet tonåringar, vill vara en 

likvärdig part runt föräldern som har psykisk ohälsa, det vill säga få samma möjlighet till 

information som vuxna (Östman, 2008). Att stå utan förståelse för förälderns psykiska 

ohälsa och att stå utanför sammanhanget kring föräldern, skapar frustration, rädsla och 

osäkerhet hos barnen. Genom att söka information försöker barnen hantera dessa känslor 

(Meadus & Johnson, 2000).  

 

Att försöka förstå 

Förståelsen av att föräldern har en psykisk ohälsa är en gradvis process som kan ta flera 

år. Åldern för förståelsen varierar från fem-sex år till övre tonåren, en del barn inser 

detta först efter att barnet har flyttat hemifrån (Fjone et al. 2009; Garley et al., 1997; 

Meadus & Johnson, 2000; Riebschleger 2004). Barnen får dock tidigt en förståelse för 

att föräldern är annorlunda, då den egna föräldern jämförs med kamraters föräldrar 

(Fjone et al., 2009; Riebchleger, 2004).  
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”For quite a while I knew (Dad) had a problem, but I just didn’t know 

about it (psychiatric disability). I didn’t know if it was normal or not 

normal, but I knew it was diffrent.” (Riebschleger, 2004, s. 28). 

 

Då barnen inte får förklarat vad förälderns symtom beror på, känner barnen sig tvungna 

att själva söka information och lägga samman delar i ett försök att skapa förståelse. När 

barnen endast har delar av information och kunskap kan detta orsaka att barnen skapar 

sig orealistiska scenarion om död och döende och innebära ett känslomässigt tumult. 

Olika behandlingsalternativ kan te sig skrämmande när barnet står utan information om 

vad behandling kan innebära. Brist på information ökar oron för förälderns vård och 

rehabilitering. Barn har även erhållit felaktig information av vuxna om anledningen till 

att föräldern är i behov av vård, som till exempel annan sjukdom. Förälderns vistelse på 

sjukhus kan till exempel maskeras genom att barnen får höra att föräldern är på en 

längre semester. Efterhand förstår barnen att anledningen till att föräldern är 

inneliggande eller bortrest är någon helt annan än den barnen har fått förklarat för sig 

(Meadus & Johnson, 2000; Riebschleger, 2004; Mordoch & Hall, 2008). En sjuttonåring 

berättar: 

 

”She’d been having some problems with suicide and mental depression 

for a very long time … She would go into the hospital and they would say 

it was for pneumonia and she didn’t get pneumonia for 6 months or 6 

weeks, or however long she was in hospital. So I imagine back than that 

she was in the hospital for a suicid attempt …” (Riebschleger, 2004, s. 

29). 

 

När barnen ombeds beskriva vad psykisk ohälsa är, ger de flesta barnen en beskrivning 

av förälderns beteende, till exempel att föräldern tar flera mediciner, agerar konstigt 

eller långsamt eller bara gråter. De barn som enbart förefaller ha liten förståelse för 

förälderns psykiska ohälsa kan ge ett diagnostiskt namn (Riebschleger, 2004). De barn 

som har kunskap om förälderns psykiska ohälsa är bättre rustade för känna igen tecken 

på försämring och har lättare att tolka förälderns beteende som symtom på den psykiska 

ohälsan. Kunskapen hjälper även barnen uppleva mindre osäkerhet kring vad som sker 

och därmed blir känslorna mindre smärtsamma (Garley et al., 1997; Mordoch & Hall, 

2008). Orsaksförklaringar till psykisk ohälsa som barnen ger relateras till låg 

självkänsla, förtryck under barndomen och sexuellt utnyttjande som barn. Andra ger 

orsaksförklaringar av mer biologiska och miljömässiga karaktärer som ärftlighet och 

stress. Barnen talar om psykisk ohälsa som något som snarare kan bli kontrollerat 

genom läkemedel än botat. Bristande följsamhet i medicinering gavs ofta som en orsak 

till förälderns recidiv (Garley et al., 1997). Riebschleger (2004) menar att vissa barn är 

omedvetna om att föräldern behandlas med läkemedel. Andra barn ser 

läkemedelsbehandling som synonymt med behandling för psykisk ohälsa och kan, enligt 

barnen, jämföras med antibiotika vid andra sjukdomar.   

 

Att inte få information 

Barnen förefaller ha begränsad kunskap om behandling, vård och rehabilitering inom 

ramen för psykisk ohälsa. Minst kunskap har barnen om förälders sjukhusvistelse. Som 

orsak till förälderns inläggning anger barnen att föräldern inte tog medicinerna, har ställt 
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till det för sig, är deprimerad eller andra somatiska åkommor som hjärtproblem eller 

pneumoni. Andra barn vet inte varför föräldern är inlagd, eftersom vuxna inte har 

förklarat för barnet (Riebschleger, 2004). Förälders sjukhusinläggning kopplas oftast 

samman med beskrivningar av barnens boende under tiden föräldern vistas på sjukhus 

samt hur barnen mår. Då barnen inte kan bo kvar hemma, kan boende hos släktingar, 

vänner eller tillfälligt fosterhem bli aktuellt (Mordoch & Hall, 2008; Riebschleger, 

2004).  

 

En minoritet av barnen i Riebschlegers (2004) studie uppges besöka föräldern på 

sjukhuset. Flera av de barn som besökte föräldern fann sjukhusmiljön obehaglig och 

svårförstålig och beskriver möjligheten att få vara i avskildhet med föräldern som 

begränsad. En tio årigpojke säger: ”Sort of weird … when I see needles and like that … 

(they) put you to sleep … (they) give (Mom) medication.” (Riebschleger, 2004, s. 29). 

Enligt Mordoch och Hall (2008) är barnen rädda för vad som kan hända på avdelningen. 

Ett barn i Garley et al.s (1997) studie säger att den hemmavarande föräldern inte vill att 

barnet ska besöka den inneliggande föräldern på grund av den sortens människor som 

vårdas på avdelningen.   

 

Flera barn associerar sjukhus med svår sjukdom och barnen är oroliga för förälderns 

prognos. När barnen upplever att information om förälderns prognos uteblir, har barnen 

svårare att känna hopp över att föräldern kommer att bli bättre. (Meadus & Johnson, 

2000).  Barnen förknippar ofta sjukhus med död, i synnerhet om en nära släkting har 

avlidit på sjukhus. För de barn som har en förståelse för att psykisk ohälsa kan leda till 

döden, innebär förälderns sjukhusinläggning en ökad rädsla för att föräldern ska dö. 

(Mordoch & Hall, 2008; Riebschleger, 2004). ”Scared. I didn’t know what was 

happening. I thought she was dying or something. After a bit my dad told me.” 

(Mordoch & Hall, 2008, s. 1141). 

 

Enligt Garley et. al. (1997) kan förälderns sjukhusvistelse samtidigt innebära en lättnad 

för barnen på grund av att vården tar över ansvaret för att föräldern. Barnet behöver då 

inte oroa sig för att föräldern ska skada sig själv. Mordoch och Hall (2008) menar dock 

att en lång sjukhusvistelse för föräldern innebär att barnen upplever frustration och en 

bestående ångestnivå. När föräldern skrivs ut från sjukhuset upplever barnen initialt en 

lättnad, men efterhand en frustration över den långsamma återhämtningen hos föräldern. 

Barnen betonar vikten av att något måste göras för familjer som har en familjemedlem 

som vårdas på en psykiatrisk vårdavdelning (Meadus & Johnson, 2000). 

 

Att inte vara delaktig 

Barnen uttrycker en hunger efter information om förälderns psykiska ohälsa, vad det 

innebär, vilken behandling som kan ges och hur psykofarmaka fungerar. Vissa barn har 

fått höra att de varit för unga för att förstå och få ta del av information (Garley et al., 

1997).  

 

”… they kept saying I was too young to understand … but recently my 

Dad got sick again, and I asked my mom what it is, and she explained it 

to me … Now I understand.” (Garley et al. 1997, s. 100). 
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Barnen söker information på egen hand för att förstå förälderns psykiska ohälsa. Det 

kan vara genom att söka information i skolbiblioteket eller genom att bli volontär i 

själv-hjälps-organisationer för personer med liknande ohälsa som föräldern (Garley et 

al. 1997; Meadus & Johnson, 2000). Flera barn uttrycker en önskan om att få tala med 

vårdpersonal som har erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa. Barnen vill tala om 

förälderns symtom och beteende (Östman, 2008). Enligt Fjone et al. (2009) har endast 

hälften av de medverkande barnen blivit informerade om förälderns psykiska ohälsa av 

antingen föräldern, annan nära anhörig eller vårdpersonal. 

 

En kamp 

Barnen lever med en kamp mellan att vilja stanna och att vilja fly, mellan att ta ansvar 

eller bli osynlig. Kampen kan tolkas som copingstrategier för att hantera en livssituation. 

I kampen strävar barnen efter att bli sedda som normala och försöker passa in i 

samhällets förväntningar och normer. Då barnen inte vill ses som annorlunda, läggs 

mycket energi på att visa omgivningen att barn till förälder med psykisk ohälsa har en 

lika normal livssituation som jämnåriga (Fjone et al., 2009; Mordoch & Hall, 2008). I 

strävan att passa in överväger barnen möjligheten att leva upp till samhällets 

förväntningar och normer. Strävan att passa in ser barnen som utmanande för barnen 

själva och deras familjer (Mordoch & Hall, 2008). Barnen använder olika 

copingstrategier för att hantera livssituationen, yngre barn är mer i behov av att någon 

vuxen ser och tar initiativ till att tala med barnen. Copingstrategier varierar från att 

anpassa sitt beteende i syfte att minimera effekten av förälderns psykiska ohälsa, 

använda humor, tala med vänner, skriva dagbok till att agera med ilska och fly från 

situationen. Genom att läsa andras texter, i lyrik och sång, ges barnen möjlighet till 

igenkännande, samhörighet och en känsla av normalitet.  (Fjone et al., 2009; Meadus &  

Johnson, 2000; Mordoch & Hall, 2008). Mordoch och Hall visar i en studie (2008) att 

barnen försöker behålla så mycket kontroll som möjligt för att forma en egen identitet 

och ett eget liv.  

 

En pendling mellan att vilja stanna och vilja fly 

När barnen märker att föräldern inte mår bra börjar barnen att anpassa beteendet i hopp 

om att minimera effekten av förälderns psykiska ohälsa. Anpassningarna, som sker både 

direkt och indirekt, är anpassningar i hemmiljön, barnens beteende och interaktionen 

med föräldern. Direkta anpassningar kan vara att ge tröst, visa tillgivenhet, tala med 

föräldern, vara den som lyssnar, vara foglig, ta kontrollen och komma med förslag. 

Indirekta anpassningar är att överta föräldrarollen, ta hand om föräldern, syskon och 

barnet självt, utföra hushållssysslor och minska irriterande situationer runt föräldern och 

på så sätt försöka behålla lugnet i familjen (Riebschleger, 2004; Östman, 2008; Fjone et 

al. 2009; Meadus & Johnson, 2000). I syfte att skydda föräldern från känslor av obehag 

undviker barnet att ställa frågor om sjukhusvistelsen (Garley et al., 1997). Det anpassade 

beteendet utvärderas och justeras efter önskad effekt. De barn som har en ökad kunskap 

om förälderns psykiska ohälsa har även ökad förmåga att kunna se vilka anpassningar 

som bäst gagnar situationen. Dessa barn har en förståelse för kontexten och vet bättre 

vad som kan komma att ske (Mordoch & Hall, 2008). Barnen tar eget ansvar för 

problemlösning och tröst ”I’m saying sorry to my self … It helps solve my problems. I 
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just do it myself. ” (Mordoch & Hall, 2008 s. 1135). Enligt Garley et al. (1997) anser 

barnen att ansvaret är tungt att bära och kan emellanåt upplevas överväldigande.  

 

När förälderns psykiska ohälsa blir för påtaglig, tenderar barnen att vilja försvinna från 

föräldern och dennes ohälsa, och på så sätt hämta kraft (Fjone et al. 2009; Östman, 2009; 

Mordoch & Hall, 2008; Riebschleger, 2004; Garley et al., 1997). Flyktstrategierna är 

olika beroende av barnets ålder och ekonomiska möjligheter. Hemmavid ignorerar 

barnet föräldern, blir tyst och drar sig undan till det egna rummet där barnet stannar till 

dess barnet uppfattar att förälderns ångest eller aggression har passerat (Mordoch & 

Hall, 2008; Fjone et al., 2009; Garley, 1997).  ”I used to spent a lot of time in my own 

room. I didn’t like to stay downstairs at that time. Keep quiet most of the time, not do 

anything wrong.” uttrycker en sjuttonårig pojke. (Fjone et al., 2009, s. 470). När det är 

möjligt försvinner barnet hemifrån ut i naturen eller till vänner och andra aktiviteter, 

vilket hjälper barnet att för en stund inte tänka på hemsituationen (Mordoch & Hall, 

2008; Östman, 2009; Fjone et al., 2009). I situationer utanför hemmet försöker barnet 

vara osynligt för att undvika att väcka misstankar och döljer det faktum att föräldern har 

psykisk ohälsa (Fjone et al., 2009). Några barn flyr till ett farligt och riskfyllt beteende 

med alkohol, droger och kriminalitet (Garley et al., 1997; Mordoch & Hall, 2008).  

 

Att vilja berätta 

I flertalet studier (Fjone et. al., 2009; Garley et.al., 1997; Meadus & Johnson, 2000; 

Mordoch & Hall, 2008; Östman, 2008;) uttrycker barnen behov av och ett stöd i att tala 

med andra om familjesituationen. Oberoende av vem det är som lyssnar på barnen, sätter 

barnen fokus på det goda i att ha någon som lyssnar. Att få berätta om livssituationen för 

någon, en förälder eller någon annan som barnen litar på, medför att bördan, att leva med 

en förälder med psykisk ohälsa, minskar hos dessa barn. En del barn saknar denna 

möjlighet (Östman, 2008). När barnen väljer att dela innersta tankar och känslor om 

livssituationen valideras erfarenheterna och känslan av att vara isolerad minskar 

(Mordoch & Hall, 2008).  I Östmans studie (2008) framkommer att barnen saknar någon 

att tala med i det dagliga livet, vilket medför att det är svårare för barnen att få utlopp för 

tankar och känslor.  

 

Enligt Fjone et al. (2009) och Mordoch och Hall (2008) anser barnen det värdefullt att 

kunna tala med vänner vilka är i en liknande livssituation, där en familjemedlem har 

psykisk ohälsa, eller som har liknande boendeform, till exempel fosterfamilj. 

 

”We could actually talk about it ’cause we had something in common 

with the families: manic depression. So I guess we’re not shy about it. 

We don’t tell anybody(else)” (Mordoch & Hall, 2008, 1135).  

 

Barnen som deltog i Garley et al.s (1997) fokusgrupper upplevde att gruppen utgjorde 

ett tryggt forum där inre tankar och känslor kunde delas, även om barnen vanligtvis inte 

talade om förälderns psykiska ohälsa med andra. ”I feel comfortable … I don’t feel I’m 

the only one that has a mother or father that has this illness.” (Garley et al., 1997, s. 

101).  Barnen uppger dock att vänner är betydelsefulla och ett stöd som värderas högt. 

Oavsett om vännerna känner till att barnets förälder har en psykisk ohälsa, och 

oberoende av om barnet talar om förälderns psykiska ohälsa med vännerna, utgör 
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vänner ett stöd (Garley et. al, 1997; Meadus & Johnson, 2000; Fjone et al., 2009; 

Riebschleger, 2004). En artonårig flicka säger: 

 

”My friends help me a lot, even if they did not know they were helping 

me. They helped me by acting just like they acted towards others … 

They did not know they were helping me and they did not know that my 

mother was mentally ill.” (Fjone et al., 2009, s. 469 ). 

 

I Mordoch och Halls studie (2008) uppger en del av barnen att den förälder, som inte 

har psykisk ohälsa, uppmuntrar barnet att dela tankar och känslor med andra. När 

föräldern stöder barnets copingprocess, har barnet lättar att tolka beteendet hos föräldern 

som har psykisk ohälsa. Barn med ensamstående föräldrar tvingas att själv bearbeta och 

försöka förstå förälderns psykiska ohälsa. I en del familjer ses förälderns psykiska 

ohälsa som en familjehemlighet, som det inte talas om och som barnen uppmanas att 

hålla inom familjen. ”My parents tell me to keep it hush-hush.” (Mordoch & Hall, 2008, 

s. 1134). Sådana restriktioner tvingar barnet att bära tankar, känslor och funderingar 

ensamt (Mordoch & Hall, 2008; Riebschleger, 2004). Enligt Mordoch och Hall (2008) 

är barnen medvetna om den risk det innebär att berätta för andra. Barnen känner sig 

osäkra på hur vuxna skall reagera, om vänner ska skvallra eller komma med sårande 

kommentarer. I Garley et al. (1997) nämns det inte som nödvändigt att tala med andra 

då det ändå inte ökar känslan av välbefinnande.   

 

Att försonas med situationen 

”In comparisons with my friends who have lived in a secure 

environment with healthy parents with no difficulties I have had the 

opportunity to mature.” (Östman, 2008, s 356).  

 

En del av barnen strävar efter att förstå och förlika sig med förälderns psykiska ohälsa. 

När barnen har försonats med detta faktum, äger barnen förmågan att se bortom 

förälderns ohälsa och att ohälsan är skild från barnen själva. Insikten om detta får barnen 

att uppleva en känsla av att vara speciell, intressant och annorlunda i positiv bemärkelse 

(Mordoch & Hall, 2008; Meadus & Johnson, 2000; Fjone et al., 2009). 

 

”I still consider myself so fortunate. I rally do, because I could have 

turned out a heck of a lot worse. I don’t know sometimes how I like came 

out of this and not gone totally mental or not completely lost myself in 

all of this. I am a survivor, it’s never going to get to that point where I 

can’t cope. I know I have the ability to, it’s not an option for me not to.” 

(Meadus & Johnson, 2000 s. 388) 

 

Att ses som annorlunda 

”People are afraid of persons with a mental illness.” (Östman, 2008, s. 357) 

 

I flera studier (Östman, 2008; Meadus & Johnson, 2000; Fjone et al. 2009, Riebschleger, 

2004) beskriver barnen en medvetenhet över att förälderns psykiska ohälsa 

stigmatiserats av samhället. Barnen upplever att på grund av förälderns psykiska ohälsa 
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ses även barnen som annorlunda av samhället, som stigmatiserade. Upplevelsen av 

stigmatisering kommer av hur andra människors ser på familjen, eller hur barnen tror att 

andra ser på familjen. Barnen har förstått att psykisk ohälsa är något som andra 

människor tror illa om och har observerat att personer med psykisk ohälsa ofta blir 

retade (Riebschleger, 2004). När föräldern med psykisk ohälsa uppvisar ett udda 

beteende, upplever barnet en stigmatisering av barnet självt. Barnet kan då uttrycka en 

ilska och frustration över förälderns beteende och på föräldern själv (Östman, 2009). Det 

finns en rädsla hos barnen att bli identifierade med förälderns ohälsa, vilket kan medföra 

att barnen inte berättar för andra, om känslan av att vara annorlunda (Fjone et al., 

2009).”I am afraid they should see similarities between my mother’s mental health 

problems and me being me.” (Fjone et al, 2009, s. 468). Samtidigt beskriver en del av 

barnen en medvetenhet om att förälderns ohälsa inte är något att skämmas över utan att 

skammen kommer från andra människors reaktioner och sociala mekanismer i samhället 

(Fjone et al, 2009; Meadus & Johnson, 2000). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Examensarbetet började genom en undran om hur barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

upplever sin vardag. Undran medförde att litteratur söktes i syfte att skapa en överblick 

av problemområdet och därmed få en uppfattning om det fanns tillräckligt material för 

att bygga grund till examensarbete. Då författarna ansåg att materialet var tillräckligt, 

påbörjades arbetet att skapa en problemformulering och ett syfte. Syftet, att belysa barns 

upplevelse av att leva med en förälder som har psykisk ohälsa, ansåg författarna bäst 

kunna besvaras med hjälp av kvalitativ metod, eftersom människors subjektiva 

upplevelser av ett fenomen bäst fångas av kvalitativ metod. Examensarbetet är en 

litteraturstudie av olika vetenskapliga artiklar. Vi valde att göra en litteraturstudie av 

vetenskapliga artiklar eftersom Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås 

har som policy att inte låta studenter på kandidatnivå göra intervjuer som underlag för 

examensarbetet. Examensarbetet skulle även kunna ha baserats på analysen av barns 

bloggar om att leva med en förälder som har psykisk ohälsa och interaktiva mötesplatser 

för dessa barn, men på grund av vår begränsade kunskap om att söka bloggar och 

interaktiva mötesplatser föll dessa alternativ bort. Sålunda återstod ett litteraturbaserat 

examensarbete med utgångspunkt i kvalitativ metod. Vi anser att metoden har hjälpt oss 

att komma så nära barnens upplevelser som möjligt. För att finna artiklar, som ligger till 

grund för examensarbetets resultat, valde författarna att i databasen SwedishMeSh hitta 

sökord passade syftet, vilket fungerade bra. Via länkar i SwedishMeSh knutna till annan 

databas, fann författarna den första artikeln som skulle kunna ingå i resultatet, vilket gav 

uppmuntran till fortsatt sökning. Vidare söktes artiklar i databasen Cinahl med hjälp av 

valda sökorden som framkommit i SwedishMeSh. Författarna valde Cinahl, då 

databasen representerar vårdvetenskapliga tidskrifter. I Cinahl återfanns fem artiklar till 

resulatet. Trots sökningar vid flertalet tillfällen och med hjälp av söksupport, hade 

författarna svårt att finna fler artiklar än de som ingår i resultatet. Vid en sökning i 

databasen Google Scholar fann författarna en avhandling (Gladstone, 2010) i vilken en 

översikt av kvalitativa artiklar om barn som har föräldrar med psykisk ohälsa, ledde till 

att författarna förstod att ytterligare sökning inte skulle leda till många fler artiklar än de 

sex artiklar författarna redan funnit. Sex artiklar kan tyckas vara otillräckligt för att ingå 
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i ett litteraturbaserat examensarbete. Vi kan ana att vårt resultat skulle blivit än mer 

nyanserat om fler artiklar funnits att tillgå. Trots det få antalet artiklar anser vi att 

resultatet tillräckligt representerar barnens upplevelser och bjuder på en god nyans i 

upplevelsen.  Gladstones (2010) översikt visade även på att de artiklar som författarna 

valt, var av god kvalitet. Trots detta gjorde författarna en skattning av artiklarnas kvalitet 

med hjälp av verktyget CASP (2002). Artiklarna i resultatet har sitt ursprung i Kanada, 

Norge, Sverige och USA. Att välja artiklar från olika länder anser författarna ger en 

bredd av barns upplevelser av att leva med en förälder som har psykisk ohälsa. 

Artiklarna påvisar samtidigt likheter i barnens upplevelser, av att leva med en förälder 

som har psykisk ohälsa, oberoende av vilket land studien är utförd i, vilket författarna 

anser styrka examensarbetes resultat. Det hade varit intressant om det funnits artiklar att 

tillgå med studier utförda i andra kontexter än i västerländsk kontext. Bristen på artiklar 

tyder även på vikten av vidare forskning.  

 

Författarna har valt att använda Evans (2003) analysmodell i arbetet att analysera 

artiklarna som ingår i resultatet. Författarna genomförde analysen genom att enskilt läsa 

igenom och ta ut delar av bärande meningsinnehåll i varje artikel, för att därefter under 

gemensam diskussion foga samman delarna till en helhet, bestående av huvudteman och 

underteman, som bildar examensarbetets resultat. Citat har använts för att styrka 

huvudteman och underteman. Författarna har valt att inte översätta citat, då det finns risk 

att översättningen inte blir korrekt och att därmed riskera att meningsinnehåll går 

förlorat. Författarna anser att Evans (2003) analysmodellen har varit ett bra verktyg i 

analysprocessen. Under processen att skriva resultatet har författarna fortsatt att 

diskutera meningsbärande delar. I den diskussionen har det blivit tydligt att vissa 

meningsbärande delar bättre passar in under annat huvudtema eller undertema, och har 

då flyttats till passande huvudtema eller undertema. Författarna anser att diskussionen 

har gagnat resultatet. En ingående diskussion har förts om benämningen av huvudtema 

och undertema, dels för att teman går in i varandra, dels för att författarna velat skapa 

benämningar som ger en bild av barnets egen upplevelse. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att belysa barns upplevelse av att leva med förälder som 

har psykisk ohälsa. Genom analys av de artiklar som ingår i resultatet framgår att barnen 

upplever känslor som skuld och oro, känner ett ansvar för föräldern och har behov av 

information och kunskap om förälderns psykiska ohälsa. Det framgår att barnen för en 

kamp för att hantera sin vardag och för att ses som normal. Vi anser att den 

sammanställning som gjorts i examensarbetets resultat väl svarar på syftet. Upplevelser 

som beskrivs av barnen i arbetets resultat styrks av annan forskning (Pakenham, Chiu, 

Bursnall, & Cannon, 2006; Walsh, 2009; Gladstone, 2010; Ahlström et al. 2009). 

Axelsson (2008) sammanfattar, på den interaktiva mötesplatsen ”www.Kuling.nu”, 

berättelser om erfarenheter av att leva och växa upp med en förälder som har psykisk 

ohälsa. Sammanfattningen ger en tydlig bild av hur det kan vara att växa upp under 

dessa förhållanden och är jämförbar med det som framkommit i examensarbetets 

resultat.  
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Viljan att vara delaktig 

Genom det som framkommer i resultatet tycker vi oss höra barnens längtan efter 

delaktighet. Delaktighet genom att bli sedd och bekräftad, att få besöka föräldern på 

sjukhus och bli uppmärksammad av personal, att få rätt information och kunskap om 

förälderns ohälsa. Knutsson (2006b) refererar till Dyregrov som anser att barn som är 

delaktiga får en upplevelse av verklighet i olika händelser och får därmed en 

förutsättning för en bättre förståelse av det som sker. Delaktighet är att vara en del av 

något, vara en del av en livshändelse. Ett barn som inte får uppleva delaktighet kan 

utveckla känslor av utanförskap, rädsla och utanförskap. Insikt och förståelse är 

nödvändiga komponenter för att barnet ska kunna uppnå känsla av delaktighet (Eldh; 

Kiessling & Kjellgren, refererad i Knutsson, 2006b). 

 

När barnen talar om hur föräldern agerar då den psykiska ohälsa är försämrad, framgår 

det att barnen upplever att föräldern brister i uppmärksamhet och engagemang i barnet. 

Vi har svårt att se att föräldern under dessa perioder kan se och bekräfta barnet, därmed 

antar vi att barnets känsla av delaktighet går förlorad. Resultatet visar att barnet då 

upplever en stor ensamhet, Att känna ensamhet är ett uttryck för lidande. Eriksson 

(1994) anser att ”Den djupaste känslan av ensamhet är kanske den att inte bli sedd av 

någon. Kanske är det också det djupaste lidandet? Att inte bli sedd är att bli betraktad 

som ‟död‟.” (s. 17). När föräldern inte ser och bekräftar barnet sker ett brott i den 

interpersonella bron mellan förälder och barn. Det leder till att barnet känner skam. 

Skam kan ses som ett sår i själen som skiljer barnet från sig själv och andra. Skam 

påverkar barnet och leder till att barnet tystnar och drar sig undan (Kaufman, refererad i 

Wiklund, 2003), vilket även framkommer i vårt resultat. När barnet upplever sig skilt 

från sig själv och andra och när barnet tystnar och drar sig undan, tolkar vi det som att 

barnet upplever ett lidande så som Eriksson (1994) beskriver lidande. Eriksson anser att 

allt lidande på något sätt innebär att människans känsla av helhet är bruten och att 

människan i någon mån är avskuren från sig själv. Det framkommer i resultatet att 

barnen upplever sig sedda som något de inte är, eftersom de blir sammankopplade med 

förälderns psykiska ohälsa. Vi menar att barnen uttrycker att de är fråntagna rätten att 

ses som sig själva och att barnen inte kan påverka situation då de av andra och samhället 

sammankopplas med förälderns psykiska ohälsa. Sammantaget ser vi detta som ett 

symboliskt uttryck för lidande. Det framgår även att barnen inte alltid har någon att tala 

med om sin vardag, på grund av att förtroliga vuxna saknas, eller att barnen uppmanas 

att inte berätta. Det innebär att barnen får svårare att skapa en lidandeberättelse och 

svårare att så småningom finna en väg till hälsa och helhet (Wiklund, 2003). 

 

Det framkommer i resultatet att barnen anser att sjukhusmiljön i många fall är 

skrämmande och att det är svårt att vara enskild med föräldern. I en studie presenterad 

av Sivec et al. (2008) känner barnen till största delen glädje och förväntan inför besöket 

hos föräldern på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Det framkommer även att barnen 

önskar att föräldern under besöket ska ställa frågan om hur barnen mår, vara med barnen 

och att föräldern berättar för barnen vad föräldern gör för att bli bättre. Barnens främsta 

frågor under besöket är frågor om förälderns vård och när föräldern kan komma hem. 

Knutsson (2006a) har gjort en studie om barns upplevelse av att besöka en närstående på 

en IVA. Barnen upplever att besöket på IVA innebär en väntan på att få träffa den 

närstående. Väntan ökar känslan av osäkerhet och separation, samtidigt som väntan även 

innebär väntan efter hopp om att den närstående ska bli bättre. Barnen upplever 



 22 

sjukhusmiljön som obekväm, men att miljön på samma gång väcker nyfikenhet och 

intresse. I samma studie framgår att barnen upplever en lättnad, en befrielse, efter 

besöket hos den närstående som vårdades på IVA eftersom oro och ovisshet skiftar till 

lättnad och glädje. Genom besöket upplever barnen att de kan vara närvarande och 

därmed delaktiga i det som sker. Knutsson (2006a) menar att en orsak till att barnen 

upplevde rädsla och vårdrummet som obekvämt kan vara att barnen inte fått tillräcklig 

information inför besöket eller att barnen föreställt sig situationen annorlunda. Vi anser 

att Knutssons (2006a) resultat och förklaringar till orsaker kan överföras till barns 

upplevelse av att besöka en förälder på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning då vårt 

resultat visar att barnen har liknande upplevelser. I och med detta blir vikten av att 

sjuksköterskan ger barnet erfarenhtesbaserad information än tydligare, eftersom 

information kan underlätta för barnet att inte känna rädsla i samband med besöket och 

även för att öka barnens känsla av delaktighet. Barn som inte får möjlighet att delta i den 

närståendes vård, på vårdavdelningen, kan eventuellt få svårare att senare i livet tala om 

det som skett, menar Knutsson (2006b). Policydokument och riktlinjer, inom Region 

Skåne och Södra Älvsborgs sjukhus, tydliggör behovet av att gör sjukhusmiljön mindre 

skrämmande för barn. Dessa dokument och riktlinjer betonar vikten av det ska finnas en 

lekhörna där barn och ungdomar får möjlighet att till att känna sig trygga och vara i 

enskildhet med föräldern under besöket på avdelningen (Andersson & Nordin, 2010; 

Sjöblom, 2010). Vi anser att det är av stor vikt att forma miljön som dokumenten och 

riktlinjerna förespråkar, för att kunna möta barnens behov. Utifrån det som framkommit 

i vårt resultat, och i Sivec et al.s studie (2008) samt i Knutssons (2006 a) studie anser vi 

att sjuksköterskan har till uppgift att uppmuntra vuxna att låta barnen besöka 

inneliggande förälder.  

 

Barnen, i vårt resultat, betonar att något måste göras för familjer som har en 

familjemedlem som vårdas på psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Enligt Andersson & 

Nordin (2010) och Sjöblom (2010) är det psykiatrins åtaganden att det inom varje enhet 

ska finnas ett speciellt barnombud som ska tillvarata och framföra barnperspektivet inom 

varje enhets verksamhet. Vid förfrågan om barnombud finns utsett på Vuxenpsykatrisk 

klinik 2 (slutenvårdsavdelningar) vid Södra Älvsborg Sjukhus, svarar avdelningschef vid 

avdelning tre att så inte är fallet (Karlsson, 2010). Enligt en studie gjord av Östman och 

Afzelius (2008) upplever barnombud sitt uppdrag som viktigt, men att uppdraget 

emellanåt försvåras av att de avfärdas när barnombuden lyfter barnperspektivet i olika 

kliniska sammanhang. I samma studie framgår att intresset och stödet från klinikledning 

har dalat sedan barnombud tillsattes. För att uppmärksamma barnen och stötta familjer 

där psykisk ohälsa förkommer kan programmen Föra barnen på tal samt Beardslees 

familjeintervention med fördel användas (Andersson & Nordin, 2010; Sjöblom, 2010). 

Föra barnen på tal är en metod till stöd för personal som behandlar föräldern med 

psykisk ohälsa. Metodens syfte är stärka föräldraskapet och stödja barnens utveckling 

(Beskrivning av föra barnen på tal, 2010).  Beardslees intervention är en preventiv 

metod som syftar till prevention i familjer med en förälder som har psykisk ohälsa. 

Metoden ska öppna för samtal inom familjen och på så sätt stärka barnens 

skyddafaktorer, öka barnens förståelse för förälderns ohälsa, få familjen att våga tala om 

förälderns ohälsa samt stärka föräldrarnas medvetenhet om andra skyddande faktorer för 

barnen. Förhoppningen är att metoden ska minska risken att baren själva drabbas av 

psykisk ohälsa (Beskrivning av Beardslees familjeinterention, 2010). Flera studier 

(Korohonen, Vehviläinen-Julkonen & Pietilä, 2008; Korohonen, Pietilä & Vehviläinen-
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Julkunen, 2010; Ahlström et al. 2009; Manson & Subedi, 2006, Pölkki et al. 2004) pekar 

på att en familjefokuserad omvårdad bör användas inom psykiatrin för att möta barnen, 

främja deras hälsa och minska deras lidande. Knutsson (2006b) beskriver att även barn 

är drabbade när en närstående vårdas på IVA och att de är i behov av sjuksköterskans 

vård. En mer familjeriktad vård innebär således att vårdandet  

 

”måste därför utformas så att det underlättar för de drabbade att införliva det 

som hänt och återfå meningssamanhang i livet som gör det möjligt att återfå 

välbefinnande och upplevd hälsa.” (Knutsson, 2006b, s. 64).  

 

Detta anser vi är även gällande för inte bara för specifik psykiatrisk vård utan all vård 

där människor med psykisk ohälsa vårdas, eftersom vårt resultat visar att barnen kan 

uppleva förälderns psykiska ohälsa på liknande sätt som barn som besöker en närstående 

på IVA. Genom att återfå ett meningssammanhang kan barnen också uppleva en 

delaktighet och därmed ökat välbefinnande. Sjuksköterskan har, menar vi, en betydande 

roll i att uppmärksamma barnen och deras behov. Detta varhelst sjuksköterskan i sin 

yrkesutövning, möter patienter som har psykisk ohälsa och är föräldrar till minderåriga 

barn. Vidare anser vi, i enlighet med Korohonen et al. (2010) att perspektivet barn som 

närstående till patienter med psykisk ohälsa bör inkluderas i grundutbildningen till 

sjuksköterska. 

 

 

Att barnen önskar att få tala med någon professionell vårdare framkommer i vårt 

resultat, men att få barn har haft möjlighet att göra detta. När barnen inte får möjlighet 

till detta, får barnen svårare att uppleva delaktighet i det som sker eftersom information, 

kunskap och förståelse är en grundförutsättning för känslan av delaktighet (Knutsson, 

2006b). Enligt Östman och Eidevall (2005) är det bara drygt en tiondel av barnen som 

fått möjligheten att tala med vårdpersonal om förälderns psykiska ohälsa. Barn har inte 

ens fått den möjligheten efter förälderns självmordsförsök (Knutsson-Medin et al., 

2007). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskans bemöta och informera 

närstående. Därför anser vi det beklagligt att inte fler barn får möjligheten att tala med 

vårdpersonal, och hoppas att detta kommer att ändras i och med lagändringen som trädde 

i kraft januari 2010. När det inte ges möjlighet att tala med vårdpersonal tolkar vi att 

barnen utsätts för ett vårdlidande, ett lidande som orsakas av vården. Kasén, Nordman, 

Lindholm och Eriksson (2008) menar att vårdlidande uppstår när patienten varken blir 

hörd eller sedd, när dennes synpunkter saknar värde eller inte tas på allvar. Att inte bli 

sedd och hörd, innebär att känslan av delaktighet går förlorad. Eriksson (1994) menar att 

vårdlidande innebär en kränkning av patiens värdighet och värde som människa. Genom 

att kränka patientens värdighet, fråntas patienten möjligheten att helt och fullt vara 

människa. När patienten upplever sig störa personalen eller att personalen inte har tid för 

patienten innebär detta en maktlöshet och ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Att inte förstå vad som sker och att bli förnekad som en lidande människa är att i djup 

mening bli åsidosatt, menar Dahlberg et al. (2003) innebär ett vårdlidande. Vi hävdar att 

när vårdpersonal varken ser eller hör, kanske inte ens är medvetna om barnens behov, 

känslor, erfarenheter och vilja till kunskap, utsätts barnen för ett lidande som är 

jämförbart med det vårdlidande patienter kan utsättas för.  
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Barnen beskriver upplevelser av att stå utan kunskap och förståelse för förälderns 

psykiska ohälsa, vård och behandling, vilket lämnar barnen ensamma med tankar och 

funderingar. Samtidigt blir det tydligt i vårt resultat att barnen har en hunger efter mer 

kunskap om förälderns psykiska ohälsa. Kunskap och information är viktiga 

komponenter till att barnen skall få begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sina 

liv, och därmed uppleva en känsla av sammanhang, som är en grundförutsättning för 

upplevelsen av helhet och hälsa. Känslan av sammanhang är grundläggande för att en 

människa ska uthärda svåra omständigheter i livet (Antonovsky, 1991). När barn inte har 

kunskap eller inte får information om förälderns ohälsa kan det innebära att barnet inte 

upplever en delaktighet, vilket kan medföra att barnet inte har kontroll eller upplever sig 

bekräftad (Knutsson, 2006b). Det framgår i resultatet att barnen har en mycket 

begränsad, och till och med felaktig, kunskap om förälderns ohälsa, vård och 

behandling.  Enligt Sivec et al (2008) är det ungefär hälften av de yngre barnen (yngre 

än tretton år) som förstår och vet om att föräldern är inlagd på psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning och endast hälften kan ge en orsaksförklaring till varför föräldern 

är inlagd. Detta till skillnad från tonåringar som oftast förstår och kan förklara varför 

föräldern är inlagd. Av examensarbetets resultat framgår att barnen ges olika 

förklaringar, mer eller mindre sanningsenliga, av vuxna. Under praktik och arbete inom 

psykiatrin har vi hört föräldrar som till sina minderåriga barn nämnt somatiska orsaker 

till att föräldern är inlagd på en psykiatrisk vårdavdelning. På frågan varför mamma inte 

kunde komma hem, svarar mamman till barnet ”Mamma stannar på sjukhuset för att 

operera magen.” (överlyssnat av en av examensarbetets författare). När barnen inte vet 

orsaken till förälderns sjukhusinläggning, för barnen samman information från olika 

källor och skapar sig en uppfattning som inte alltid är sann. Barnens ”sanning” eller 

fantasier om varför kan vara mer skrämmande än vad verkligheten är. Vi funderar på 

varför barnen ges andra orsaksförklaringar till förälderns inläggning. Kan det vara så att 

vuxna anser att barnen är för små för att förstå? Eller kan det vara så att psykisk ohälsa 

är svårt att tala om därför att psykisk ohälsa fortfarande ses som något nedvärderat och 

inte är lika accepterat som annan somatisk ohälsa? Kanske har många därför svårt att 

tala om psykisk ohälsa med barn?  

 

Då barnen får adekvat kunskap om förälderns ohälsa, ökar barnens möjlighet till att 

uppfatta, förstå och förutsäga både sina egna och förälderns reaktioner, vilket vårt 

resultat även visar. Därmed har barnen, anser vi, en ökad förmåga att förstå hur det 

dagliga livet med föräldern ska hanteras och känslan av sammanhang och delaktighet 

ökar. Vi anser att det är sjuksköterskans uppgift att dels ge barnen kunskap och 

information om psykisk ohälsa, och dels att stötta föräldrar att tala om psykisk ohälsa 

med barnen så att barnen får korrekt information utifrån ålder och nivå av förståelse och 

erfarenhet. Då barn lägger ett stort värde i att få tala med andra barn i liknande 

situationer, kan sjuksköterskan informera och uppmuntra barnen att ta del av de 

stödgrupper för barn till föräldrar som har psykisk ohälsa som finns i flertalet kommuner 

(Folkhälsoinstitutet, 2010). Även interaktiva mötesplatser finns för dessa barn, till 

exempel Kulinh.nu där erfarenheter delas. Vi anser att dessa grupper och mötesplatser är 

värdefulla för barnen, då mötet med andra i liknande situationer kan ge en känsla av att 

inte vara själv, att kunna berätta utan att behöva förklara och få möjlighet att få adekvat 

information och kunskap om förälderns ohälsa. 
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Livet blir en kamp 

Genom resultatet tolkar vi att barnens liv blir till en kamp mellan att å ena sidan anpassa 

sig för att minimera effekterna av förälderns ohälsa, till exempel genom att dra sig 

undan. Anpassningen innebär även att barnen försöker skydda och stötta föräldern 

genom att bland annat ta över ansvaret för hushållssysslor, skydda föräldrarna från att 

skada sig själva och ge föräldrarna tröst. Å andra sidan kämpar barnen med att skapa att 

inte ses som annorlunda och trots allt kunna forma ett självständigt liv. 

 

Ofta riskerar barnen att bli vårdare åt sina föräldrar, även åt den förälder som inte har 

psykisk ohälsa. Flickor har ökad risk att bli vårdare åt föräldrarna (Aldrige, 2006). Andra 

faktorer som Aldrige anser är av betydelse för att barn ska bli vårdare, är om modern är 

drabbad, föräldern ensamstående eller arbetslös. I studien (Aldrige, 2006) framkommer 

att barnen ofta får agera krisstöd åt föräldern när dennes psykiska ohälsa förvärras. 

Stödet innebär allt från att ge emotionellt stöd till att ge föräldern ordinerat läkemedel. 

Barnen kan även få fungera som skydd i kritiska situationer, till exempel då föräldern är 

suicidbenägen. I Pölkki et al.s studie (2004) framgår att barnen blir styrkta av att få 

komma hem till andra familjer och tala med vänner, även om förälderns psykiska ohälsa 

inte är känd. Det hjälper barnen att se ett mer normalt liv.  Pölkki et al. beskriver vidare 

att det är värdefullt att barnen har sammanhang utanför familjen och hemmet som kan ge 

ökad självkänsla.  

 

Vi ser barnens kamp mellan anpassning och självständighet som olika strategier till att 

finna hälsa, som kan beskrivas som en rörelse mellan att ”göra” till att ”varda” hälsa 

(Wiklund, 2003). Barnen ”gör” hälsa när de tröstar föräldern, övertar föräldrarollen, tar 

ansvar för andra syskon och tröstar sig själva. Att ”göra” kan också innebära att fly 

undan i eller utanför hemmet för att hämta kraft. Den kamp som barnen utför, tyder vi 

som att barnen utför en kamp mellan lidande och hälsa. Eriksson (1994) anser att allt 

lidande utförs i ett lidandets drama. Eriksson menar att det är av yttersta vikt att den 

lidande människan har en medaktör i dramat. Medaktörens uppgift är att bekräfta 

lidandet, att se och vara närvarande samt ge den lidande människan tid. När barnen inte 

har en medaktör i dramat, kan inte heller dramat spelas och vägen till försoning och 

helhet är då stängd. Vi hoppas att sjuksköterskan kan få vara barnens medaktör genom 

att se, bekräfta och ge tid till barnen. Det innebär att sjuksköterskan inte bortförklarar 

eller negligerar barnens lidande. När sjuksköterskan bekräftar barnen innebär det en tröst 

och tillförsikt om att någon kan komma till mötes. Den sista akten i lidandets drama är 

försoning. Barn i vårt resultat uttrycker en form av försoning när de förmedlar att de 

trots allt har mognat och upplever en känsla av att vara speciell i positiv bemärkelse. 

Pölkki et al. (2004) noterar att barn som vuxit upp i liknande situation uttrycker 

sammalunda. Försoning innebär en upplevelse av helhet, trots att det onda finns kvar 

inbäddat i en ny meningsfullhet. Upplevelsen av helhet, att ha försonats, innebär att 

barnen är vardande hälsa (Wiklund, 2003). 

 

Vidare forskning 

Vi ser ett behov av vidare forskning kring dessa barns upplevelser och copingstrategier.   

Det finns även behov av vidare forskning kring sjuksköterskans stödjande roll i mötet 

med barnen, hur sjuksköterskan, på bästa sätt, kan informera och ge kunskap till barnen 
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efter deras förståelse och erfarenhetsnivå. Förhoppningsvis kan då barnen lyftas fram ur 

skuggorna. 

 

Praktiska implikationer 

Som en följd av ovanstående resultatdiskussion anser vi att den kliniska verkligheten i 

vården bör arbeta med att: 

 föra ett levande samtal på varje vårdenhet kring dessa barns erfarenheter, 

upplevelser och behov så att gemensam grundinställning finns på vårdenheterna. 

 implementera, följa upp och utvärdera styrdokument och gällande riktlinjer för 

barn vars föräldrar har psykisk ohälsa. 

 införa barnombud på vårdenheter där patienter som har psykisk ohälsa vårdas. 

 barnen får möjlighet till samtal med sjuksköterska och/eller läkare när föräldern 

är inlagd inom psykiatrin eller på en somatisk vårdavdelning för suicidförsök 

eller självskada. 

 barn får information, utifrån ålder och erfarenhet, om förälderns psykiska ohälsa 

 olika informationsmaterial om psykisk ohälsa för barn och föräldrar finns 

tillgängligt på alla vårdenheter där patienter som har psykisk ohälsa vårdas. 

 

Konklusion 

Barn som lever med förälder som har psykisk ohälsa lever med fler stressfaktorer och 

har förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa, missbruk och våld. Förälderns psykiska 

ohälsa påverkar barnens livssituation, men barnens egna upplevelser faller ofta i 

skymundan när sjukvårdens uppmärksamhet riktas mot föräldern. Av resultatet framgår 

att förutom känslor av skam, skuld och oro upplever barnen att de står utan förståelse för 

förälderns psykiska ohälsa, inte blir sedda och ses som annorlunda. Barnen upplever 

avsaknad av information, längtan efter kontakt med vuxna och uttrycker ett behov av att 

få tala med professionella vårdare angående förälderns ohälsa. När barnet inte bli hörd, 

sedd och bekräftad innebär detta att känslan av delaktighet går förlorad. Dock visar det 

sig att barn till personer som har psykisk ohälsa sällan får det stöd och den 

uppmärksamhet från vårdpersonal som de är i behov av. När dessa barn inte bemöts och 

bekräftas, när de inte får vara delaktiga, kan detta leda till att de utsätts för ett 

vårdlidande. Goda relationer med andra vuxna kan fungera som en skyddande faktor och 

hjälpa barnen att bättre kunna hantera sin situation. Sjuksköterskan kan vara en sådan 

faktor då en av sjuksköterskans uppgifter är att stödja närstående för att öka hälsa och 

förhindra ohälsa. Tidigare forskning visar att endast ungefär hälften av de yngre barnen 

(yngre än tretton år) förstår och vet om att föräldern är inlagd på psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning. Av resultatet framgår att barnen har en begränsad, i vissa fall, 

felaktig kunskap om förälderns ohälsa, vård och behandling. När barnen inte får rätt 

information och kunskap om förälderns ohälsa får barnen svårare att uppleva delaktighet 

i det som sker och kan utveckla känslor av rädsla och utanförskap. Studier visar att barn 

som är delaktiga får en upplevelse av verklighet i olika händelser och därmed en 

förutsättning för en bättre förståelse av det som sker. I januari 2010 styrktes barns 

rättigheter till information, råd och stöd vilket innebär att hälso- och sjukvården särskilt 

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

annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning. För att 

sjuksköterskan ska kunna fungera som ett stöd för barn till förälder som har psykisk 
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ohälsa är det värdefullt att utöka kunskapen om dessa barns egna upplevelser. Ny 

kunskap inom området kan leda till att uppmärksamhet kan riktas mot de brister som 

råder i att särskilt beakta dessa barns behov och kan på så sätt hjälpa barnen att känna 

delaktighet och sammanhang, vilket kan leda till bättre hälsa och ökat välbefinnande hos 

dessa barn. 
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Bilaga 1 

Titel: 

How children 

with parents 

suffering 

from mental 

health 

distress 

search for 

“normality” 

and avoid 

stigma: To be 

or not to be 

… is not the 

question 

 

Författare: 

Fjone, H. H, 

Ytterhus, B & 

Almvik, A 

 

Tidskrift: 

Childhood 

 

Årtal: 

2009 

 

Perspektiv: 

Barnpers-

pektiv 

Problem och 

syfte: 

 

Att öka 

kunskapen om 

hur det är att 

växa upp med 

föräldrar med 

mental ohälsa 

genom att 

undersöka hur 

barn som lever 

med föräldrar 

som lider av 

denna ohälsa 

presenterar sig 

själva för att 

undvika stigma 

och själv- 

stimatisering 

och bli sedda 

som ”normala” 

 

Metod: 

Kvalitativ metod. 20 

djupintervjuer med 20 

barn, ungdomar och 

unga vuxna i åldern 8-

22 år med minst en 

förälder som lidit av 

psykisk ohälsa under 

informanternas 

uppväxt. Informanterna 

var självrekryterade via 

information om studier 

på 

intresseorganisationers 

webbsidor, 

primärvårdens 

psykiatrisjuksköterskor. 

Intervjuer handlade om 

barns levda erfarenhet 

av vardagslivet. Öppna 

frågor användes. 

Intervjuerna spelades 

in, transkriberades 

ordagrant och 

analyserades enligt 

Kvales modell. 

 

Resultat: 

Ett huvudtema 

med tre subtema. 

1.Search from 

”normality” and 

avoid stigma. 

a) Feeling of 

being left out or 

ashamed, 

realization of 

having a parent 

who is different 

from other 

parents. 

b) Impression 

mangenment and 

the eagerness to 

be like others and 

feel “normal”. c) 

Children‟s self-

exploration 

process when they 

identify that 

something is 

“different” at 

home and the 

process to talking 

to others about it. 

Titel: 

Children of 

the mentally 

ill: a 

qualitative 

focusgroup 

approach 

 

Författare: 

Garley, D., 

Galopp, R., 

Johnston, N. 

& Pipitone, J. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Psychiatric 

Perepektiv: 

Nursing-

perspektiv. 

Barnpers-

pektiv 

 Problem och 

syfte: 

Att utforska de 

subjektiva 

behoven, 

uppfattningen 

och kunskapen 

hos barn till 

föräldrar med 

affektiv 

ohälsa, som 

guide för att 

utveckla stöd 

för dessa barn. 

Syftet var även 

att utöka 

litteraturen 

Metod: 

Kvalitativ metod. 

Utforskande och 

beskrivande design. 

Sex barn mellan 11 till 

15 år som lever med, 

eller har tät kontakt 

med en förälder med 

affektiv ohälsa. 

Informanterna träffades 

i fokusgrupper vid fyra 

tillfällen a en timme, 

med en veckas 

mellanrum. Träffarna 

videofilmades och 

fältanteckningar togs.  

Videon transkriberades 

Resultat: 

Fyra huvudteman 

varav två i sin tur 

delades in i 

subteman. 

1. Understanding 

the illness. 

a.) personal 

concerns; b). 

illness 

attributions; c.) 

quest for 

information. 

2. Recognizing 

„the signs‟. 

3. Impact of 

hospitalizations. 
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and Mental 

Health 

Nursing 

 

Årtal: 

1997 

kring dessa 

barn med 

material om 

barnens egna 

erfarenheter 

ordagrant, 

transkriptatet och 

fältanteckningarna 

anlayserades enligt 

kvalitativ metod, bl.a. 

metod av Spradley. 

4. Managing the 

illness. 

a.) Coping with 

impact on self; b.) 

Coping with 

impact on ill 

parent; c.) 

Perceptions of 

help for ill parent; 

d.) 

Recommendations 

for others. 

Titel: 

The 

experience fo 

being an 

adolescent 

child of a 

parent who 

has a mood 

disorder. 

 

Författare: 

Meadus, R.J. 

& Johnson, 

B. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing. 

 

År: 

2000 

Perspektiv: 

Nursing-

perspektiv. 

Barnpers-

pektiv. 

 

Problem och 

syfte: 

Att beskriva 

tonåringars 

egna 

erfarenhet av 

att leva med en 

förälder med 

affektiv 

ohälsa. 

Metod: 

Kvalitativ metod. 

Fenomenlogisk metod. 

Tre 17-åriga flickor 

som alla levde med, 

eller hade kontakt med 

en förälder med 

affektiv ohälsa. Varje 

informant intervjuades 

två gånger, ungefär 

med tre veckors 

mellanrum. Den första 

intervjun började med 

en öppen fråga om hur 

det var att leva med en 

förälder med affektiv 

ohälsa. Den andra 

intervjun gav tillfälle 

till fördjupad data från 

första intervjun samt 

gav tonåringen 

utrymme att utveckla 

känslor/tankar som 

kom i samband med 

första intervjun. 

Intervjuerna bandades 

och transkriberades 

ordagrant. Fältnoter 

togs. Data analyserades 

genom att använda 

Giorgi‟s metod 

Resultat: 
Tre huvudteman. 

1. Unavailability 

of the ill parent. 

2. Lack of 

knowledge and 

understanding. 

3. Coming to 

terms. 

Titel: 

Children‟s 

Perspective 

of Living 

With a Parent 

Perspektiv: 

Barnperspe

ktiv. 

Nursing-

perspektiv. 

Problem och 

syfte: 

Att förklara 

hur barn klarar 

av att leva med 

Metod: 

Kvalitativ ansats. 

Grounded theory-

metod. Symbolisk 

interaktionism 

Resultat: 

Två huvudteman 

med två 

respektive nio 

sub-teman. 
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With a 

Mental 

Illness: 

Finding the 

Rhythm and 

Maintaining 

the Frame. 

 

Författare: 

Mordoch, E. 

& Hall. W.A. 

 

Tidskrift: 

Qualitative 

Health 

Research. 

 

År: 

2008 

en förälder 

med mental 

ohälsa. 

fungerade som 

teoretiskt ramverk. 

22 barn mellan 6 och 

16 år deltog, 13 av dem 

var syskon som levde 

heltid tillsammans med 

en förälder som led av 

affektiv ohälsa eller 

schizofreni. 

Datainsamling gjordes 

genom en demografisk 

enkät, semi-

strukturerade 

intervjuer, deltagande 

observationer, barnen 

fick även rita svar på 

frågor eller för att 

beskriva något de ansåg 

var viktig för 

sammanhanget. 

Barnens kommentarer 

till teckningarna 

inkorporerades i 

dataanalysen. Barnen 

intervjuades en gång, 

vissa två gånger. Data 

analyserades med 

konstant jämförande 

modell av Glaser och 

Strauss, 1967. 

1. Finding the 

Rythm. 

a.) Monitoring; b.) 

Adjusting. 

2. Maintaining the 

Frame. 

a.) Preserving 

Myself; b.) 

Getting away; 

c.)Living my life; 

d.) Selective 

sharing; e.) Flying 

solo; f.) Opting 

out; g.) Gauging 

Costs and 

Benefits of 

Maintaining the 

Frame; h.) 

Comparing the 

past to the 

present; i.) 

Comparing past 

illness with the 

present status of a 

parent; j.) 

Titel: 

Interviews 

with children 

of persons 

with a servere 

mental illness 

– 

Investigating 

their 

everyday 

situation. 

 

Författare: 

Östman, M. 

 

Tidskrift: 

Nordic 

Journal of 

Perspektiv: 

Barnperspe

ktiv. 

Nursing-

perspektiv 

Problem och 

syfte: 

Att genom 

djupintervjuer 

undersöka hur 

barn mellan 10-

18 år erfar sin 

livssituation I 

en familj med 

en förälder med 

svår psyksik 

ohälsa. 

Metod: 
Kvalitativ metod.  

Intervjuer med åtta barn 

mellan 10-18 år med en 

förälder med affektiv 

ohälsa eller schizofreni. 

Fem av barnen var 

flickor, sju föräldrar var 

mödrar. Alla utom ett 

barn levde med eller 

hade kontakt med en 

frisk förälder.  

Intervjuer med öppna 

frågor rörande 

förälderns ohälsa, 

barnets behov av 

information, situationer 

som är lätta eller svåra 

Resultat: 

Åtta 

huvudteman. 

1. Conversation. 

2. Love 

3. Maturity 

4. Fear 

5. Blame 

6. Loneliness 

7. Responsibility 

8. Associated 

stigma 
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Psychiatry 

 

År: 
2008 

att hantera då föräldern 

har psykisk ohälsa, 

reaktioner från vänner 

och släktingar, barnets 

behov av stöd och hjälp. 

Om det passade frågade 

intervjuaren om barnets 

känslor av skuld, 

självförebråelse, 

familjekaos, 

hemligheter/skydd i 

familjen. Intervjuer 

bandandes och 

transkriberades. Data 

analyserades genom 

tematisk analys.  

Titel: 

Good Days 

and Bad 

Days: the 

Experiences o 

Children of a 

Parent With a 

Psychiatric 

Disability 

 

Författare: 

Riebschleger, 

J.  

 

Tidskrift: 

Psychiatric 

Rehabilitation 

Journal 

 

År: 

2004 

 

 

Perspektiv: 

Barnperspe

ktiv. 

Socialt 

arbete, samt 

nursing-

perspektiv. 

Problem och 

syfte: 

Att, ur barnens 

perspektiv, 

utforska hur det 

är att leva dag 

efter dag i en 

familj där en 

förälder har 

psykisk ohälsa. 

Metod: 

Kvalitativ ansats.  

Artikeln är en andra 

analys av data från en 

studie av samme 

författare gjord 1993.  

22 barn i åldrarna 5 till 

17 år deltog, vars 

förälder hade affektiv 

ohälsa eller schizofreni, 

två av föräldrarna hade 

en annan form av 

psykisk ohälsa än dessa 

två. Fem av barnen hade 

föräldrar som båda hade 

psykisk ohälsa. Elva av 

barnen intervjuades 

enskilt, elva intervjuades 

i en fokusgrupp.  

Resultat: 

Fyra 

huvudteman. 

1. Good days. 

2. Bad days. 

3. Views of 

psychiatric 

disalbility. 

4. Perception of 

psychiatric 

rehabilitation. 

 

 

 

 

 

 


