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Sammanfattning 

Bakgrund: Det är relativt okänt om vilken erfarenhet vuxna har av att vuxit upp med en förälder 
med psykisk ohälsa. Barn är sårbara och verksamheter som kommer i kontakt med föräldrar 
behöver uppmärksamma hur vuxnas ohälsa påverkar barnen. 
Syfte: Att beskriva erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa. 
Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design baserat på tio artiklar. 
Resultat: De vuxnas erfarenheter kan sammanställas till att: Ta ett vuxenansvar som beskriver 
att barnen fick växta upp för tidigt och ta föräldraansvar. Känslomässiga reaktioner som 
beskriver känslor av oro, rädsla, skam och skuld. Stöd och information som beskriver att barnen 
inte fick den uppbackning från samhället de behövde och till sist Strategier för att orka som 
beskriver hur deltagarna tog till olika metoder för att hantera situationen. 
Slutsats: Litteraturstudien beskriver att vikten av information och stöd är nödvändigt för att 
barnen ska förstå sin förälders psykiska ohälsa. Genom att ge stöd och information till föräldrar 
och barn kan de hitta verktyg för att klara av sin vardag. 
 
Nyckelord: Erfarenheter, förälder, psykisk ohälsa, vuxna barn. 
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1 Inledning 
Efter verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom psykiatrin framkom att de som lider av 
psykisk ohälsa många gånger var förälder. Ett intresse växte om att få kunskap vilka 
erfarenheter deras barn har av att växa upp med föräldrar med psykisk ohälsa eftersom det är 
okänt om vilka erfarenhet vuxna har av att vuxit upp med en förälder med psykisk ohälsa 
(Abraham & Stein, 2012). Den forskning som finns har beskrivit en del negativa konsekvenser 
för barnen, så som mer beteendemässiga, psykiska och sociala problem i förhållande till andra 
barn (Mowbray & Mowbray, 2006). Om inte vården tar del av dessa barns erfarenheter av hur 
det är att leva med föräldrar med psykisk ohälsa är det svårt att veta vilken hjälp de kan behöva. 
  
2 Bakgrund 
2.1 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är vanligt och förekommer i hela världen där ångest- och depressionstillstånd 
utgör de vanligaste diagnoserna. Psykisk ohälsa omfattar tillstånd med olika svårighetsgrad och 
innefattar depression, personlighetsstörningar, psykoser, förstämningssyndrom och schizofreni 
(Socialstyrelsen, 2013a). Det förekommer i alla åldrar och vilken betydelse sjukdomen har för 
individens livskvalitet och närstående beror på vilka begränsningar sjukdomen ger 
(Allgulander, 2017). År 2016 hade 16 procent av den svenska befolkningen i åldrarna 16–84 
någon form av psykisk ohälsa. Det förelåg könsskillnader där kvinnor hade en högre andel än 
män (Folkhälsomyndigheten, 2016).  
 
Psykisk ohälsa är fortfarande stigmatiserat i samhället, något som det inte alltid talas om. Det 
kan medföra att föräldrar med psykisk ohälsa och deras barn inte vågar berätta eller söka hjälp 
utan håller sjukdomen inom familjen (Tabak et al., 2016). Forskning visar att föräldrar och 
andra vuxna i en familj med psykisk ohälsa kan uppslukas av de problem som uppstår. Det kan 
medföra att de kan vara svårt att se och uppmärksamma behoven hos barnen och förmågan att 
vara en fungerande förälder kan påverkas negativt (Socialstyrelsen, 2013b). I en rapport från 
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Hjern & Manhica, 2013) beskrivs att 5,7% av de 
barn som föddes mellan 1987 - 1989 någon gång haft en förälder inlagd på psykiatrisk 
vårdavdelning under sin uppväxt.  
 
2.2 Arv och miljö 
Enligt Uher (2013) har psykologer i alla tider försökt förstå varför vissa människor drabbas av 
psykisk ohälsa. Under stora delar av 1900-talet trodde forskarna att det som påverkade den 
mentala hälsan berodde på arv eller miljö, alternativt en kombination av båda faktorer. Det var 
först under 2000-talets första decennium som det framkom att det fanns specifika 
genvariationer som samverkade med upplevelser i miljön. Fynden hade stor påverkan på både 
de professionella och allmänhetens förståelse av psykisk ohälsa (ibid.). I en tidigare studie 
framkom att i familjer där båda föräldrar hade diagnosen schizofreni hade barnen 
uppskattningsvis 46 procentig risk att själva drabbas av sjukdomen vilket visade att den delvis 
är ärftlig. Studier på enäggstvillingar visar att det inte alltid är båda tvillingarna som blir sjuka, 
vilket påvisar att även faktorer i miljön påverkar. Faktorer som kan påverka är till exempel att 
föräldrarna är äldre när de får barn, att barnet får dåligt med näring under fostertiden eller efter 
födseln. Även social stress och att leva i en urban miljö ökade risken (Nishioka, Bundo, Kasai 
& Iwamoto, 2012). I en studie av Wissman et al., (2005) där tre generationer ingick visade att 
det var en högre risk att insjukna i depression om någon i den tidigare generationen hade 
sjukdomen.  
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2.3 Barnets behov och rättigheter 
Barnets behov och rättigheter beskrivs bland annat i föräldrabalken (SFS 1949:381). I den 
framgår bland annat vilka rättigheter barnet har i förhållande till sina föräldrar. Att det finns 
lagar som berör barnets rättigheter i Sverige är för att föräldrar har olika syn på vilket ansvar 
de ska ta för sina barn. Det som verkar normalt i en kultur kan te sig fullkomligt främmande i 
en annan och därför finns lagarna för att skydda barnen (Socialstyrelsen, 2013a). Enligt 
föräldrabalkens 6 kap. 1§ ska barnet behandlas med respekt utifrån barnets person och 
egenskaper (SFS 1949:381). I barnkonventionen 3§ står det att ”barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som rör barn” (Förentanationerna, FN, 1989). 
  
Barnet är i beroendeställning till sina föräldrar och för att anknytningen till dem ska bli trygg 
behöver barnets känslomässiga och fysiska behov tillfredsställas (Socialstyrelsen, 2013a). Den 
fysiska omvårdnaden innebär att barnet får sina materiella behov tillgodosedda, det kan vara 
allt ifrån att ha någonstans att bo till möjligheten till en bra utbildning. När det gäller 
känslomässiga behov menas att barnet får trygghet, omtanke, och förståelse men även att 
gränser sätts (SFS 1949:381). Att leva med psykiskt sjuka föräldrar kan vara komplicerat och 
utmanande (Mordoch & Hall, 2002) eftersom föräldern inte alltid klarade av att tillgodose 
barnets behov (Widermalm & Hjärthag, 2016). Om föräldrarnas känslomässiga engagemang 
försvagas kan det leda till att barnen utvecklar en dålig självkänsla (Krug, Wittchen, Lieb, 
Beesdo-Baum & Knappe, 2016) och det kan påverka barnet negativt i sitt fortsatta liv och barnet 
kan genetiskt bära på en risk för psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013b). Barn till föräldrar med 
psykisk sjukdom har samma varma och positiva känslor för sin familj som andra barn (Somers, 
2007) och enligt Benner och Wrubel (1989) är kärlek och omsorg det primära i livet, hälsan 
och välbefinnandet är beroende av en kärleksfull atmosfär. De flesta barn lär sig ändå att 
navigera både i de goda och dåliga dagarna i livet därför att de älskar sina föräldrar så. Barnen 
vill göra sitt yttersta för att leva ett normalt familjeliv, oavsett om föräldern är sjuk eller ej 
(Hedman, Ahlström & Danielson, 2011). Barn behöver som närstående få en ökad förståelse 
för förälderns sjukdom och barnet behöver också bli involverad med övriga familjemedlemmar 
och vårdpersonal i samtal som ser till barnets behov (Björk, Darcy, Jenholt & Hedman 
Ahlström, 2017). 
  
2.4 Föräldraskapet   
Vårdnadshavaren har enligt föräldrabalken (SFS 1949:381) det yttersta ansvaret för barnets 
fostran, trygghet och omvårdnad, tills barnet fyllt 18 år. Kravet på föräldraskapet är olika 
beroende på om barnet befinner sig i spädbarnsåldern eller är i tonåren (Socialstyrelsen, 2013a). 
Enligt Barnens rätt i samhället (BRIS, u.å.), kan det finnas många orsaker till när en förälder 
inte klarar av att ge sitt barn den omvårdnad som barnet behöver. När föräldrar i en familj 
drabbas av psykisk ohälsa får det alltid konsekvenser, speciellt för barnen eftersom de är extra 
sårbara (Socialstyrelsen, 2013b). I det läget måste andra vuxna gripa in för att både skydda och 
hjälpa barnet, men också ge stöd till föräldern till att klara av att vara förälder åt sitt barn (BRIS, 
u.å.). I en studie av Jones at al., (2016) beskrev föräldrar med psykisk ohälsa att de upplevde 
sig som kompetenta föräldrar och att de kunde hantera sin sjukdom. Många pappor i studien 
menade att om de tog hand om sin sjukdom och sökte vård var de en ansvarsfull förälder. Många 
föräldrar upplevde även att samhällets sociala stödfunktioner kunde ge hjälp, men de var 
samtidigt oroliga för att bli felbedömda och förlora vårdnaden över sina barn (ibid.). Föräldrar 
med schizofreni hade mer kontakt med sociala myndigheter än andra föräldrar (Somers, 2007). 
Dock tyder forskning på att föräldrar med psykisk ohälsa inte alltid sökte hjälp därför att de inte 
trodde någon kunde hjälpa dem. Att det saknades resurser men också en tro att kunna klara 
problemen självt då känslor av skam fanns (Begley et al., 2010).  
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2.5 Sjuksköterskans ansvarsområde 
Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och den omfattar både det vetenskapliga 
kunskapsområdet men också det patientnära arbetet. Sjuksköterskan delar tillsammans med 
samhället en skyldighet att stödja och införa handlingar som sörjer för svaga gruppers hälsa och 
sociala behov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) vilket många gånger kan innebära svåra 
möten med patienter och närstående (Schuster, 2013). Sjuksköterskan arbetar i 
interprofessionella team tillsammans med patienten och närstående och i sin yrkesroll har varje 
sjuksköterska ett etiskt ansvar för sitt bemötande, sina beslut och sina bedömningar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ställer krav på att den 
som arbetar inom vården ska beakta behovet av information, stöd och råd som barn kan behöva. 
Sjuksköterskor har en idealisk position att sörja för barns behov och stödja deras föräldrar på 
ett proaktivt och känsligt sätt (Houlihan, Sharek & Higgin, 2013) eftersom sjuksköterskor inom 
till exempel primärvård eller psykiatrin är bland de första som möter föräldrar med psykisk 
ohälsa och kan i ett tidigt skede ta med barnperspektivet (Björk, Darcy, Jenholt Nolbris & 
Ahlström, 2017). 
  
2.6 Samverkan kring barnet 
Barn vars föräldrar har problem med psykisk ohälsa är särskilt sårbara. Verksamheter som kan 
komma i kontakt med föräldrar behöver uppmärksamma hur de vuxnas situation påverkar 
barnen. Det behöver finnas en handlingsplan för hur de kan tillmötesgå barnens behov. 
Verksamheterna måste få kännedom om varandras områden men även vetskap om deras 
uppdrag (Socialstyrelsen, 2013c).  
 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) framgår att hälso- och sjukvården på initiativ av 
Socialnämnden ska samverka med de samhällsorgan och andra som berörs i frågor om barn 
som riskerar att fara illa. I varje kommun finns en Socialnämnd som står under Socialtjänstlagen 
(SoL 2001:453). I den framgår att socialnämnden ska ge skydd och stöd till barn som behöver 
hjälp och som lever i en utsatt situation (ibid.). Det krävs ett samarbete mellan hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten och skolan för att kunna ge det stöd som barnet behöver och de som 
genom sitt yrke kommer i kontakt med barn som misstänks fara illa har en skyldighet att göra 
en orosanmälan. Enligt uppgift från Socialförvaltningen inkom det under 2014 totalt 17 701 
orosanmälningar enligt 14 kap. 1§ SoL (Socialstyrelsen, 2015). När en orosanmälan inkommer 
bedömer socialtjänsten sedan föräldrarnas förmåga ta hand om barnet samt om en eventuell 
utredning behövs (ibid.). 
 
För att förstå situationen är barnet i behov av hjälp och stöd när en förälder är sjuk 
(Socialdepartementet, SOU 2006). Ett sådant stöd kan till exempel vara genom skolan och 
skolhälsovården som genom hälsosamtal kan fånga upp barn som inte mår bra som kan vara av 
betydelse för barn med svårigheter i familjen (Skolverket, u.å.). Skolan innebär rutiner för barn 
som kan vara bra när det inte fungerar hemma. Skolan kan hjälpa barnet i sin utveckling och få 
barnet att må bra (Skolverket, u.å.). Fungerar samverkan kring ett barn far illa kan det ändå gå 
bra för barnet (Socialstyrelsen, 2013c). Utan åtgärder kommer barnen vara "osynliga" 
(Korhonen, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen, 2010). 
 
3 Problemformulering 
Många av de personer som lider av psykisk ohälsa lever med barn. Ansvaret för barnen är 
framförallt föräldrarnas, men när deras förmåga brister måste samhället kliva in och stötta så 
att barnen inte kommer till skada. För att kunna hjälpa barnen måste förståelsen öka för vad 
barnen behöver. Psykisk ohälsa kan vara ärftligt men även den omgivande miljön har betydelse 
om ett barn utvecklar psykisk ohälsa. Att få kunskap om barns erfarenheter under sin uppväxt 



 4 

gör att samhället kan ta fram redskap i arbetet kring barnen. Genom att minska den sociala 
stressen reduceras risken för att barn i framtiden får psykisk ohälsa själva. Genom att öka 
kunskapen hos sjuksköterskor kan hen stödja föräldrarna i sin föräldraroll, allt för att ge barnen 
den trygghet de behöver. Det kan i slutändan ge bättre vård för föräldrarna och barnen. 
 
4 Syfte 
Att beskriva erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa. 
 
5 Metod 
5.1 Design 
En deskriptiv litteraturstudie genomfördes där en systematisk sökning av tidigare forskning 
inom det specifika området utfördes. Artiklarna granskades och sammanställdes med en 
integrerad analys (Kristensson, 2014). 
 
5.2 Sökstrategi 
I syftet identifierades fyra meningsbärande ord, erfarenheter, förälder, psykisk ohälsa och 
vuxna barn. De meningsbärande orden användes för att få fram relevanta sökord samt 
synonymer till sökorden (Kristensson, 2014). Orden översattes till engelska vilket blev orden 
adult children, experiences, mental disorder och parents. Tre olika databaser användes i studien, 
Medline, Cinahl och PsycINFO. Ämnesorden variera i de olika databaserna men betydelsen var 
densamma. Sökningar gjordes med en blandning av ämnesord och fritextord och i några av 
fritextsökningarna användes trunkering för att få med olika ändelser. De framtagna sökorden 
delades sedan in i tre olika sökblock. Varje sökord inom varje sökblock söktes först enskilt för 
att sedan kombineras med de booleska operatorn OR. Slutligen preciserades sökningen med 
AND mellan de olika sökblocken (Tabell 1). De begränsningar som gjordes var att artiklarna 
skulle vara; peer reviewed, publicerade mellan 2007 och 2018 samt att de skulle vara skrivna 
på engelska.  
 
 

Tabell 1. Översikt av sökord inom respektive databas och sökblock 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 Sökblock 4 

Cinahl Life Change Events 
(MH) 
Experience* 

Adult Children (MH) 
Adult Offspring** 

Parental Mental Ill* 
Mental Ill* 
Mental Disorder 
(MH)  

Parents (MH)  
Children of Impaired 
Parents (MH) 

Medline  Life Change Events 
(MH) 
Experience* 

Young adult (MH) 
Adult Children (MH) 

 Mental Disorders 
(MH) 
Mental Ill* 

Parents (MH)  
Child of impaired 
Parents (MH) 

PsycINFO Life Experiences 
(DE) Experience* 

Adult Offspring 
(DE) 
Adult Children** 

Mental Disorder 
(DE) 
Mental Ill* 

Parents (DE) 
Children of Impaired 
Parents** 

* = fritextsökning med trunkering 
** = endast fritextsökning 
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5.3 Urval 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var vuxna personer över 18 år samt att de vuxit upp 
med en eller båda föräldrarna med psykisk ohälsa. För att få fram personens erfarenhet 
användes kvalitativa artiklar (Kristensson 2014). Endast artiklar som hade ett godkännande från 
en etisk kommitté eller att ett etiskt resonemang fördes inkluderades. Exklusionskriterierna var 
om artiklarna handlade om barn med psykisk ohälsa samt artiklar som innehöll alkohol- eller 
drogproblematik.  
 
Efter att litteratursökningen var genomförd utfördes urvalet stegvis för att säkra kvaliteten på 
artiklarna (Kristensson 2014). Urvalet utfördes i tre steg för att få fram adekvata artiklar som 
överensstämde med syfte. I första urvalet lästes titlarna. De titlar som gav ett osäkert resultat 
valdes med för att inte missa relevanta artiklar (Rosén, 2017). Det var 451 titlar som lästes och 
de som stämde överens med syftet valdes ut till andra urvalet där 45 abstrakt lästes var för sig. 
Sedan jämfördes och diskuterades abstrakten för att komma fram till vilka artiklar som skulle 
läsas i fulltext. Vid tredje urvalet återstod 13 artiklar som lästes i sin helhet varav nio var 
relevanta för studiens syfte (Bilaga 1). För att hitta ytterligare artiklar utfördes en manuell 
sökning i de kvarvarande artiklarnas referenslistor. Den sökningen resulterade i ytterligare en 
artikel. 
 
5.4 Granskning 
De 10 artiklarna som svarade på syftet granskades enligt Kristenssons (2014) granskningsmall 
för kvalitativa studier för att bedöma dess trovärdighet, styrkor och svagheter. Samtliga artiklar 
granskades först var för sig, sedan diskuterades och jämfördes resultaten tillsammans för att se 
vilka artiklar som skulle inkluderas i litteraturstudien (Kristensson, 2014). Samtliga artiklar 
ansågs vara av god kvalitét och inkluderades i litteraturstudien efter granskning. 
De artiklar som inkluderades i studien samt dess styrkor och svagheter redovisas i 
artikelmatrisen (Bilaga 2).  
 
5.5 Bearbetning och analys 
För att sammanställa resultat ur artiklarna utfördes en integrerad analys enligt Kristensson 
(2014). Den gjordes för att kunna presentera resultatet på ett överskådligt sätt (ibid.). Artiklarna 
lästes först noggrant var för sig och diskuterades sedan för att identifiera likheter och skillnader 
som svarade på litteraturstudiens syfte. Resultat med liknande erfarenheter markerades och 
sammanfördes till kategorier. Under sammanställningen framkom det fyra huvudkategorier; Ta 
ett vuxenansvar, Känslomässiga reaktioner, Information och stöd, samt Strategi för att orka. 
Under huvudkategorierna bildades fyra underkategorier (Tabell 2). 
 

Tabell 2. Översikt över resultatets kategorier och underkategorier 
Huvudkategori Underkategori 

 

Ta ett vuxenansvar Ombytta roller 
Skydda sina syskon 

Känslomässiga reaktioner Skam och skuld 
Oro och rädsla 

Stöd och information 

Strategi för att orka 
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5.6 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik betyder att forskaren reflekterar över alla delar i det vetenskapliga arbetet, för 
att värna om människans grundläggande rättigheter (Sandman & Kjellstöm, 2013). I Sverige 
finns etikprövningslagen (SFS 2003:460) som reglerar den forskning som sker. Lagens §1 
syftar till att skydda den enskilda människan samt hennes människovärde vid all forskning. En 
uppsats på grundläggande nivå behöver inte genomgå någon formell etisk prövning ur en 
juridisk mening. Däremot står den inte helt utan forskningsetiska resonemang, inte heller att 
den skulle innehålla lägre etiska krav. Vid en litteraturgranskning behövde författarna ta 
ställning till om de artiklar som ska användas till litteraturstudien var etiskt försvarbara 
(Kristensson 2014). Artiklarna granskades objektivt och det som överensstämde med studiens 
syfte redovisas (Forsberg & Wengström, 2017). Det var fem artiklar som hade godkännande 
från en lokal etisk kommitté och sex artiklar ett etiskt resonemang. Det var alltså de som både 
hade ett godkännande från lokal etisk kommité och ett etisk resonemang. I två av artiklarna 
fanns inget eget etiskt övervägande men i tidskriftens där de publicerats beskrevs det att etiskt 
godkännande var nödvändigt för publikation (Bilaga 3). 
 
6 Resultatredovisning 
Resultatet i litteraturstudien baseras på 10 vetenskapliga artiklar, åtta kvalitativa och två med 
mixad metod där innehållet i artiklarna kom från den kvalitativa delen. Studierna var gjorda i 
Australien (n=4), Nederländerna (n=1), Sverige (n=2) och USA (n=3). Litteraturstudien baseras 
på 104 deltagare som med en ålder mellan 18 - 78 år, uppdelat på 84 kvinnor och 20 män. 
Resultatet presenteras utifrån fyra huvudkategorier; Ta ett vuxenansvar, Känslomässiga 
reaktioner, Brist på stöd och information, Strategi för att orka. Under kategorin att ta ett 
vuxenansvar framkom två underkategorier; Ombytta roller och Skydda sina syskon. Under 
kategorin känslomässiga reaktioner framkom Skam och skuld samt Oro och rädsla som 
underkategorier (Tabell 2). Översikt av artiklarnas innehåll av resultatet beskrivs i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Översikt av artiklarnas innehåll av resultatet 

 

6.1-Ta-ett-vuxenansvar 
6.1.1.Ombyttaroller 
I många artiklar beskrev de vuxna att de som barn fick ta över ansvaret och kommandot i 
hemmet när föräldrarna brast i sin föräldraroll (Drost & Schippers, 2015; Foster, 2010; 
Knutsson-Medin, & Ramklint 2007; och Le Clear O´Connel 2008). De ansåg dock att 
föräldrarna borde vara de som hade ansvaret för barnens välbefinnande (Drost & Schippers, 
2015). Nu gick vuxenrollen till barnen själva, ett så kallat “role revers” eller “parentification” 

Vetenskapliga artiklar Ta ett 
vuxen- 
ansvar 

Känslo-
mässiga 
reaktioner 

Stöd och 
info. 
 

Strategi för 
att orka 
 

Drost & Schippers (2015) x x x x 
Foster (2010) x x x x 
Knutson-Medin, Edlund & Ramklint (2007) x x x  
LeClear O´Connell (2008) x x   
Maunu & Stein (2010) x x   
Murphy, Peters, Wilkes & Jackson (2015) x x  x 
Murphy, Peters, Wilkes & Jackson (2016) x x x x 
Murphy, Peters, Wilkes & Jackson (2017)  x x  
Nilsson, Gustafsson & Jenholt Nolbris (2015) x x x x 
Petrowski & Stein (2016) x x   



 7 

(Petrwoski & Stein 2016). En deltagare beskrev att hon redan som treåring fick ta ansvaret för 
matlagningen (Foster, 2010). Flera uppgav även att de fick uppfostra sina yngre syskon 
(LeClear O´Connel 2008). De fick även ta ansvar över föräldrarnas känslomässiga välmående, 
såsom ilska och ledsamhet, det avsåg både den friska men också den sjuka föräldern (Foster, 
2010; Knutsson-Medin, et al., 2007; Murphy, Peters, Wilkes & Jackson, 2016; Petrowski & 
Stein, 2016). Det kunde innebära att barnen ville skydda den friska föräldern genom att försöka 
”ställa upp” och vara positiv för att få föräldern att orka med den sjuka föräldern (Knutsson - 
Medin, et al., 2007; Petrowski & Stein, 2016). Deltagarna beskrev att de som barn stannade 
hemma istället för att gå ut med kompisar och leka, för att försäkra sig om att föräldern inte 
skadade sig själv när hen mådde dåligt (LeClear O´Connel 2008). Deras erfarenheter var att de 
fick försvara sina föräldrar mot andra i samhället så att inte konflikter skulle uppstå när 
föräldern var arg eller ledsen (Murphy, Peters, Wilks & Jackson 2015; och Murphy et al., 2016). 
Ansvaret för kontakten med psykiatrin erfor deltagarna hamnade i deras knä (Petrowski & 
Stein, 2016). En lättnad infanns sig dock när den sjuka föräldern blev intagen för vård eftersom 
någon annan tog över ansvaret för föräldern en stund. Vetskapen om att de blev omhändertagna, 
fick medicin och fick sova gjorde att de kunde slappna av lite (Knutsson-Medin et al., 2007). 

Många vuxna barn till föräldrar med psykisk ohälsa erfor att de var tvungna att växa upp för 
tidigt (Foster 2010; Knutsson- Medin, et al. 2007; Maunu & Stein, 2010; Murphy et al., 2015). 
De beskrevs att de fick höra hur duktiga de var, och fick epitetet “lillgammal” vilket gjorde att 
de tog ännu mer ansvar (Foster, 2010). En deltagare berättade att hon fick “spela” vuxen och 
fick motivera mamman att göra saker som ökade hennes välbefinnande (Murphy et al., 2015). 
En annan deltagare beskrev sin mamma som en grönsak, hon bara sov och sov och 
vuxenansvaret hamnade på henne (Murphy et al., 2017).  Det stora ansvaret de tagit som barn 
på grund av sina föräldrars psykiska ohälsa beskrevs delvis som positivt eftersom steget till att 
bli vuxen inte blev så stort. En kvinna berättade att hon nästan var tacksam därför att det hade 
fostrat henne att bli medveten att tänka på ett sätt som hon inte hade gjort annars (Petrowski & 
Stein, 2016). Många uppgav det omvända, att de blivit bestulna på sin barndom (Knutsson-
Medin et al., 2007; Maunu & Stein 2010; Murphy et al., 2016). Flera deltagare beskrev det som 
personliga förluster. Det kunde vara förlust av sociala roller, olika former av relationer, normala 
rutiner men även förlusten av framtiden (Maunu & Stein, 2010). 

6.1.2-Att-skydda-sina-syskon 
Att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa innebar att det många gånger fick ta hand om 
sig själva (Maunu & Stein, 2010) vilket stärkte banden mellan syskonen (Petrowski & Stein, 
2016). Många av deltagarna erfor att de hade ansvar för sina mindre syskon, att uppfostra och 
skydda dem från den sjuka föräldern (Drost & Schippers, 2015; Foster, 2010; LeClear 
O´Connel, 2008; Petrowski & Stein, 2016). Det äldsta barnet tog på sig skulden för sådant som 
yngre syskon gjort, allt för att förskona dem från föräldrarnas humör (Drost & Schippers, 2015). 
De yngre syskonen hade däremot erfarenhet av att bli omhändertagna av sina äldre syskon 
(Petrowski & Stenín 2016). De äldre syskonen visste oftast mer och ville hålla förälderns 
sjukdom hemlig för sina syskon. Det hjälpte inte i det långa loppet utan när förälders symtom 
blev för svåra att dölja blev de yngre syskonen lidande av “hemlighållandet” av förälderns 
sjukdom (Murphy et al., 2016). 

6.2 Känslomässiga reaktioner 
6.2.1 Skam och skuld 
Många av deltagarna beskrev skam när deras föräldrar beteende var oförutsägbart eller att de 
uppträdde onormalt och hittade på sådant som inte alls stämde (Drost & Schippers, 2015; 
Knutsson - Medin et al., 2007; Murphy, Peters, Wilkes & Jackson, 2017; Nilson et al., 2015). 
De erfor tidigt i barndomen att något var “fel” med den egna föräldern jämfört med andras 
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föräldrar, men de visste inte att det berodde på psykisk ohälsa (Foster, 2010; Murphy et al., 
2017). Erfarenheten av vad som var normalt utgick ifrån vad som var normaliteten för dem 
själva eftersom de inte visste av något annat (Murphy et al., 2017). Vissa uppgav att de som 
barn var avundsjuka på vänner som hade friska föräldrar och det var svårt att glädjas över saker 
(Knutsson - Medin et al., 2007). Känslomässigt var det lätt att lägga skulden för sina föräldrars 
ilska och ledsenhet på sig själv och de kände sig otillräckliga (Maunu & Stein, 2010; Murphy 
et al., 2016). Att inte kunna skydda sina yngre syskon var också en källa till skuld (Murphy et 
al., 2016).  
 
Ett flertal deltagare uppgav att de som barn haft svårt att knyta vänskapsband därför att de kände 
sig annorlunda. De saknade de känslomässiga banden och visste inte vilka känslor de skulle 
känna (Murphy et al., 2016). De hade inte alltid den “rätta stilen” i skolan och de visste att de 
aldrig kunde ta med någon kompis hem eftersom de inte visste vilket humör eller beteende  
föräldern hade just den dagen (LeClear O´Connel, 2008). Vissa blev även retade (Foster, 2010). 
Erfarenheten av att känna sig isolerad fanns eftersom föräldrarna, men även andra vuxna 
uppmanade dem att inte berätta om förälderns psykiska sjukdom och hur de hade det hemma 
(Drost & Schippers, 2015; Murphy et al., 2016). Det skulle hållas hemligt och inte diskuteras 
utanför familjen (LeClear O´Connel, 2008; Murphy et al., 2015). En av deltagarna berättade att 
hunden var den enda vän han hade (LeClear O´Connel, 2008). I umgänget med kompisar 
berättade deltagarna att de ändå upplevde ensamhet. Det var många tankar som for omkring i 
huvudet och det tog på krafterna att spela glad (LeClear O´Connel, 2008). Det var svårt att 
känna sig älskad och upplevelsen var att känna sig som ett urladdat batteri (Murphy et al., 2015).  
 
6.2.2 Oro och rädsla  
Oro och rädsla var en gemensam erfarenhet för deltagarna av att ha vuxit upp med en förälder 
med psykisk ohälsa. Oron fanns alltid över föräldern mående, om hen skulle skada sig själv, 
speciellt om föräldern tidigare försökt begå självmord. Oron fanns att föräldrarna inte fick den 
hjälp de så väl behövde (Knutsson - Medin et al., 2007; Murphy et al., 2015) vilket medförde 
att de som barn oroade sig för vad som väntade dem efter skoldagen slut. Fler uppgav att det 
ledde till besvär med ont i magen och de kunde inte koncentrera sig i skolan (ibid.). Oron kunde 
vara kopplad till förälderns oförutsägbara humör som växlade oerhört snabbt och inget 
mellanläge fanns (Murphy et al., 2015). Att inte veta vad som hände från den ena dagen till den 
andra var enormt frustrerande och en deltagare benämnde det som en berg- och dalbana som 
aldrig tar slut (Foster, 2010).  
 
Känslan av att känna sig utlämnad och osäker under barndomen fanns hos flertalet av 
deltagarna. Att anförtro sig till en sjuk förälder kunde innebära att hen spred det vidare trots att 
det som sades var förtroligt, vilket minskade förtroendet för föräldern (Petrowski & Stein, 
2016). Det var svårt att få hjälp med läxor eller problem och lovade föräldern något kunde hen 
inte hålla löftet (LeClear O´Connel, 2008). Om föräldern led av vanföreställningar var det svårt 
att veta om det som berättades var sant och det blev många mixade budskap. Det här gjorde att 
de som barn funderade mycket för att förstå vad som var rimligt och det tog mycket kraft och 
energi från annat. Flera frågade sig; vem är jag själv i allt det här? Oro fanns även att själva 
drabbas av psykisk ohälsa (Foster, 2010). 
 
Erfarenheten var att föräldern hade många olika ansikten, lite som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. 
Ibland kärleksfull och supportande men andra gånger arg. Rädslan för psykisk misshandel och 
verbala hot ökade misstron mot föräldrarna (LeClear O´Connel, 2008). Även rädslan att inte 
våga ifrågasätta föräldern fanns eftersom situationen kunde förvärras (Drost och Schipper, 
2015). Andra utanför familjen ansåg att ”det var bara att säga ifrån” men det gick inte, de tillät 
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sig att leva under hot och aggression från föräldrarna (Murphy et al., 2015) och det var en 
ständig rädsla för konflikter och en känsla av otillräcklighet (Knutsson - Medin et al., 2007).  
Av rädsla att förlora sina vänner höll de därför förälderns sjukdom hemlig (LeClear O´Connel, 
2008).  
Majoriteten av deltagarna beskrev att tonårstiden var känslomässigt svår för dem. Det var först 
då som reflektionen över hur fel saker och ting var där hemma. Det kunde vara ett ständigt 
gapande och skrikande (Murphy et al., 2017). Det var som att leva i två världar, en ”hemma” 
och en ”borta”. Det medförde att de kände sig förvirrade och vilsna om vem de egentligen var 
och för sina egna känslor (Murphy et al., 2016). 
 
6.3 Stöd och information 
Många deltagare beskrev att de under sin barndom saknade stöd från samhället (Drost & 
Schipper, 2015; Foster 2010; Knutsson-Medin et al 2007; LeClear O´Connel, 2008; Nilson 
et al., 2015). Skolan beskrevs som kaotiskt och deltagarna litade inte på de vuxna för att kunna 
anförtro sig och om deras föräldrars psykiska hälsa (Nilsons et al., 2015). Deras erfarenheter 
var att de inte heller fick något stöd från vården ens när deras föräldrar försökt skada sig själva 
(Drost & Schipper, 2015; Murphy et al., 2017) eller när föräldern var inlagd på sjukhus 
(Knutsson et al., 2007). Erfarenheten var att föräldrarna blev utskrivna för tidigt och ingen 
uppföljning gjordes om hur det skulle gå sedan (ibid.). Maunu och Stein (2010) skildrar att de 
deltagare som hade en religiös övertygelse tvivlade på sin tro och sin andlighet eftersom de bad 
mycket men inget blev bättre.  
 
Det framkom i flertalet av studierna att deltagarna även erfor bristfällig information om 
förälderns sjukdom (Foster, 2010; Knutsson-Medin et al., 2007; Murphy et al., 2017). Det var 
inte förens de själva började ställa frågor som de fick information (Foster, 2010). Speciellt i 
tonåren ökade frågorna kring förälderns ohälsa (Murphy et al., 2016, 2017). Att inte ha kunskap 
om förälderns tillstånd gjorde det svårt att skilja på vad som var sjukdom och person (Foster 
2010; LeClear O´Connel, 2008). De beskrev att de inte fick någon information, varken under 
föräldrarna sjukhusvård eller efter vårdtiden (Knutsson et al., 2007). Många av deltagarna var 
missnöjda med attityden vården hade mot dem och deras föräldrar och bristen av förståelsen 
till vilket stöd de behövde (Foster, 2010). Att inte ha tillgång till information ökade förvirringen 
hos dem, men även deras isolering (Murphy et al. 2017).  
 
I Drost och Schippers (2015) artikel samtalade deltagarna anonymt om sin situation och sina 
erfarenheter via en hemsida på nätet. Det upplevdes bra att få “prata av sig” och känna 
samhörighet. Ensamheten blev inte lika påtaglig när de fick samtala och träffa andra i samma 
situation (Drost & Schippers 2015; Nilsson et al., 2015). De flesta erfor att det varit positivt att 
medverka i en stödgrupp för barn med psykisk sjuka föräldrar och att den kom i rätt tid i deras 
liv. Deltagare som deltagit i en stödgrupp fick veta att det inte var deras fel att föräldrarna var 
sjuka vilket lyfte en stor börda från deras axlar (Nilsson et al., 2015). Ledarna för 
supportgruppen hade stor betydelse för barnen eftersom de gick att lita på vilket gav trygghet. 
Mellan deltagarna och personalen uppstod en allians och det var det enda stället de fick 
information om sina föräldrars psykiska ohälsa. Det öppnade även en väg för dem som ville ha 
mer professionellt stöd (ibid.). De upplevde det bra att ibland fokusera på det roliga istället för 
förälderns ohälsa. Barnen erfor blandade känslor efter att de varit med i gruppen, som stolthet, 
ilska samt att det blev ett tomt hål efter det att gruppen avslutats (ibid.).  
 
6.4 Strategier för att orka 
I sitt sökande efter balans i livet var deltagarna tvungna att hitta strategier för att få någon form 
av kontroll. Barnen utförde olika handlingar för att ta hand om sig själva, allt för att känna sig 
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bättre till mods eller för att fly från verkligheten (Foster, 2010). Det kunde vara allt från att 
gunga sig själv till sömns, måla, läsa eller fly hemifrån till kamrater om det blev för jobbigt. 
Vissa tog även till alkohol senare upp i tonåren (ibid.). Tv-tittande var något som en del tog till 
och de drogs till karaktärer som fick utgöra lämpliga förebilder för deras utveckling vilket 
kunde guida dem hur de skulle bete sig socialt (Murphy et al., 2016). Det var nödvändigt att 
försöka skydda sina egna känslor och utveckla ett oberoende för att inte bli tokig eftersom de 
inte ville låta föräldrarnas sjukdom förstöra deras liv (Foster, 2010; Murphy et al., 2015). 
Deltagarna beskrev att de var en person hemma och en ute i den offentliga miljön. Den 
offentliga miljön beskrevs som att få lite normalitet i livet men samtidigt som de visste att de 
skulle tillbaka till en konstig och ensam värld (Murphy et al., 2016). Kompisar som accepterade 
situationen var en viktig livlina för barnen under barndomen (LeClear O´Connell, 2008). Mor- 
och föräldrar, lärare och vuxna vänner till familjen var en de en del av stödet (Foster, 2010). 
Den kunskap som en del deltagarna förvärvat i supportgrupper hjälpte dem att hantera sin 
situation långt efter det att de hade slutat i gruppen (Nilsson et al., 2015). 
 
7 Resultatsammanfattning 
Erfarenheten av att växa upp i ett hem med en förälder med psykisk ohälsa beskrevs som att 
växa upp för snabbt och att behöva ta ett vuxenansvar för hem och familj. Barnet blev förälder 
till sin förälder men även till sina syskon. Barnen beskrev skam över sina föräldrars beteende 
när de uppträdde onormalt och de beskrev även att de kände en misstro till sina föräldrar 
eftersom de inte gick att lita på. Barnen visste inte hur deras föräldrars mående var från dag till 
dag och det blev många mixade budskap som var svåra att tyda. De beskrev att de var oroliga 
och rädda för sina föräldrars ohälsa och att föräldern skulle försöka skada sig själv. 
Sammantaget medförde det att de funderade mycket för att förstå vad som var rimligt vilket 
gjorde att det tog mycket kraft och energi från annat. Barnen fick ingen eller bristfällig 
information om förälderns sjukdom om de inte specifikt efterfrågade det och de beskrev även 
att de saknade stöd från hälso- och sjukvården. I sitt sökande efter balans i livet var de som barn 
tvungna att hitta strategier för att få någon form av kontroll. Det kunde vara allt från att gunga 
sig själv till sömns till att fly hemifrån till kamrater om det blev för jobbigt. 
 
8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie är en bra metod att summera det rådande kunskapsläget inom ett visst område 
(Kristensson, 2014). Eftersom syftet med studien var att beskriva personers erfarenhet valdes 
primärt att använda kvalitativa artiklar (ibid.). En annan metod hade kunnat vara en 
intervjustudie. Dock ger en litteraturstudie fler deltagares erfarenheter än vad en intervjustudie 
kunnat få fram. I den systematiska sökningen valdes databaserna Medline och Cinahl som 
innehåller omfattande omvårdnadsvetenskaplig litteratur, samt PsycINFO som innehåller 
litteratur inom det psykologiska området men även omvårdnad (Willman, Bahtsevani, Nilsson, 
& Sandström, 2016). Att söka i fler databaser som har omvårdnadsfokus stärkte studiens 
trovärdighet eftersom det ökar chansen att finna relevanta artiklar (Henricson, 2017). 
 
Utifrån de meningsbärande orden i syftet skapades sökord som översattes till engelska för att 
passa in i de valda databaserna för att där finna relevanta artiklar. För att sökningen skulle bli 
mer specifik men även exkludera irrelevanta artiklar användes databasernas ämnesord. 
Eftersom alla sökord inte fanns som ämnesord valdes ord att sökas i fritext för att öka 
sökningens känslighet. I några av fritextsökningarna användes även trunkering för att få med 
alla ändelser i ordet. Det finns en risk med fritextsökning eftersom den kan bidra till att 
sökningen inte blir lika detaljerad samt att artiklar som är irrelevanta infinner sig, men 
kombinationen av både ämnesord och fritextord leder till en bredare sökning vilket ökar 
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litteraturstudiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Ämnesorden kunde variera i de olika 
databaserna men betydelsen av orden var densamma. Att kombinera flera synonymer för 
samma sökord med OR breddar sökningen medan AND avgränsar för att få mer specifikt så 
sökningen (Willman et al., 2016). Andra synonymer till sökorden har prövats att söka med men  
gav inget bättre resultat. Däremot kan det funnits andra synonymer som förbättrat sökningens 
resultat som missats. 
 
För att begränsa litteraturstudien sökning valdes enbart vetenskapligt granskad litteratur att ingå 
vilket stärker studiens trovärdighet eftersom artiklarna granskats av kunniga inom området 
innan de publicerades (Henrikson, 2017) För att förstå artiklarna begränsas språket i sökningen 
till engelska. Eftersom litteraturstudien skrevs under våren 2018 och inte hela året passerat så 
valdes tidsperioden 11 år tillbaka för att inte missa några relevanta artiklar. För att få fram 
erfarenheten och förståelsen av hur det varit att växa upp som barn till en förälder med psykisk 
ohälsa var inklusionskriteriet att artiklarna skulle belysa personers egna perspektiv samt att de 
som skulle ingå var vuxna personer över 18 år. Artiklar som beskrev barn med psykisk ohälsa 
samt artiklar som innehöll alkohol- eller drogproblematik exkluderades eftersom de inte 
besvarade studiens syfte. 
 
För att kritiskt kunna värdera de insamlade materialet är det viktigt att gå tillväga systematiskt. 
Ett trovärdigt tillvägagångssätt underlättar sammanställningen och tolkningen på ett opartiskt 
och konsekvent sätt (Willman et al., 2016). Sökningen genererade ett stort resultat och urvalet 
genomfördes i flera steg för att säkra kvaliteten på artiklarna samt att båda författarna var 
delaktiga i samtliga urval och diskuterade vilka artiklar som skulle inkluderas eller exkluderas 
(Kristensson, 2014). Artiklar som författarna inte var helt eniga ifall de skulle ingå inkluderades 
för att inte riskera att exkludera en artikel som kunnat besvara litteratur-studiens syftet. Alla 
artiklar lästes först var för sig vilket stärkte litteraturstudiens trovärdighet eftersom det 
minskade författarnas påverkan av varandras åsikter (Kristensson, 2014).  
 
Det var viktigt att de artiklar som ingick i litteraturstudien var godkända av en etisk kommitté 
eller att ett etiskt resonemang fördes. I de flesta artiklarna fanns det beskrivet i texten men i två 
artiklar saknades information men kunde hittas på tidskriftens hemsida där artikeln var 
publicerad (LeClear O´Connel, 2008; & Maunu, 2010) Det är viktigt med en etisk aspekt även 
i en litteraturstudie så att de olika etiska principerna följs (Kristensson 2014). För öka 
transparensen i litteraturstudien redovisas artiklarnas etiska godkännande i Bilaga 3. 
Litteraturstudien skrevs på svenska då det var författarnas förstaspråk, artiklarna har översatts 
och tolkats efter bästa förmåga. Till hjälp har använts ordböcker. 
 
För att analysera resultatet från artiklarna utfördes en integrerad analys. Den gjordes för att 
kunna presentera resultatet på ett överskådligt sätt och minska risken att resultat som svarade 
på syftet utelämnats (Kristensson, 2014). Likheter och olikheter identifierades var för sig och 
sammanställdes till olika rubriker i resultatet. Det diskuterades en del om vilka rubriker som 
skulle passa bäst. En del material från resultatet var svåra att placera eftersom de passade under 
flera kategorier men efter att ha diskuterat tillsammans togs beslut om valet av placering  
( Tabell 3). Under handledning granskades resultatet av handledare och handledningsgrupp för 
att se om resultatet stämmer med det valda syftet vilket stärker trovärdigheten i arbetet 
(Henrikson, 2017).  
 
De valda artiklarna innehöll deltagare med variation i ålder (18 - 78 år). En reflektion var att de 
äldre deltagarnas minnen från barndomen kan påverkats av det levda livet.  
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Könsfördelning var ojämn bland studiedeltagarna där kvinnorna var överrepresenterade, även 
föräldrar med psykisk ohälsa var i majoritet kvinnor, vilket möjligen kan ha påverkat 
litteraturstudiens resultat. Till vissa av studierna annonserades det efter deltagare och det var 
fler kvinnor än män som anmälde sig. Rump, De Boer, Reis, Wassenberg och Van Steenbergen 
(2016) menar i sin studie att män kan uppleva att de inte vågar eller får uttrycka sina känslor på 
ett fullständigt sätt på grund av de normer och ideal som finns i dagens samhälle. Kvinnor och 
män är lika men även olika och behovet av behandling och vård är delvis olika eftersom samma 
behandling inte passar för alla. Ofta är det ändå mannen som utgör normen för människan inom 
många områden där vård och forskning inte utgör något undantag (Smirtwaite, 2010).  
 
En svaghet i den genomförda litteraturstudien var att tre av artiklarna (Murphy et al., 2015, 
2016, 2017) hämtade sitt resultat från samma urval av deltagare. De lyfte dock olika 
frågeställningar och belyser inte samma problem vilket gjorde att valet togs att inkludera dem. 
Det skulle vara etiskt fel att exkludera en artikel som svarade mot syftet. Eftersom alla artiklar 
som inkluderas i litteraturstudien är utförda i västvärlden kan en fundering vara om svårigheter 
finns att applicera resultatet till övriga världen. Överförbarheten till svenska förhållanden känns 
ändå fullt möjlig eftersom två av studierna var svenska. 
  
8.2 Resultatdiskussion 
Resultaten av den genomförda litteraturstudien visar att barnets grundläggande behov och 
rättigheter som påtalas i föräldrabalken (FB 1949:381) samt barnkonventionen (FN, 1989) inte 
uppfyllts. Istället för en trygg hemmiljö där barnet blir sedd blev hemmet en symbol för oro, 
rädsla, ensamhet, sorg och skam. Det framkom i resultatet att majoriteten av deltagarna erfor 
negativa konsekvenser från sin barndom av att vuxit upp med förälder med psykisk ohälsa. 
Erfarenheten var att det hade påverkat deras dagliga liv och att de under hela sin barndom 
upplevde sig var annorlunda än andra barn. Liknande resultat framkom även i Trondsens (2012) 
studie där barnen beskrev att de levde i en annan värld med svåra praktiska och känslomässiga 
utmaningar att hantera. Dam och Halls (2015) beskriver däremot att en del äldre barn känner 
sig lyckligt lottad av att fått växa upp med en förälder som hade psykisk ohälsa eftersom det 
aldrig var tråkigt, det fanns bra stunder då den sjuke föräldern skrattade och lyssnade när barnen 
berättade om vad de hade för sig 
 
Resultatet visar att deltagarna redan tidigt i barndomen kunde uppfatta att något var “fel” med 
den egna föräldern jämfört med andras föräldrar, men de visste inte att det berodde på psykisk 
ohälsa. De upplevde skam när förälderns beteende var annorlunda gentemot andra föräldrars 
och föräldrarna kunde uppträda “onormalt” när vänner var i närheten. Även Dam och Hall 
(2016) beskriver att barnen erfor skam när deras föräldrar uppträdde annorlunda. I den 
genomfördes litteraturstudiens resultat framkom att föräldrarna inte tog sitt vuxenansvar och de 
engagerade sig inte i barnens skolarbete som de borde. Barnen blev tvungna att själva kliva in 
och ta över ansvaret och omsorgen över familjen vilket medförde att de inte litade på vuxna. 
Att få ta över ansvaret för hushållsarbete framkommer även i Dam och Halls (2016)  studie. En 
möjlig förklaring skulle kunna vara att föräldern var så sjuk att det omöjliggjorde uppgiften att 
förse barnets grundläggande behov i form av fysisk och känslomässig omsorg. 
 
Resultatet visar även att flera av deltagarna erfor att de fick ansvaret att uppfostra sina mindre 
syskon och att de ville skydda sina småsyskon från den sjuka föräldern. Att ta vuxenansvar 
gjorde att de inte fick vara barn utan tvingades växa upp allt för tidigt. Enligt barnkonventionen 
§ 31 har alla barn rätt till fritid, lek och vila (FN 1989). En reflektion kan vara att när föräldrar 
inte klarar av sitt ansvar som föräldrar borde samhället gå in och ge stöd till föräldrar så att barn 
får vara barn. Alla länder i den genomförda litteraturstudien utom USA har ratificerat 
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barnkonventionen vilket innebär att länderna förpliktigat sig att följa den (Unicef, u.å.a). En 
anledning till att USA valt att stå utanför är att barns rättigheter skulle bli för starka på 
bekostnad av föräldrarnas rättigheter (Unicef, u.å.b). Resultatet i litteraturstudien visar dock att 
inte någon av länderna klarar att följa barnkonventionen, vilket kan ses som oetiskt. 
 
Eftersom många av deltagarna var kvinnor i den genomförda litteraturstudien och de sjuka 
föräldrarna oftast var mödrar och det generellt sett har varit vanligare att kvinnor tar hand om 
hemmet, är ett antagande att resultatet blivit annorlunda med fler män i studien. Ett antagande 
som styrks av Aldriges, (2006) som beskriver att en faktor som påverkar om barnet hjälper till 
i hemmet kan vara barnets kön. Det stora ansvaret barnen tagit på grund av sina föräldrars 
psykiska ohälsa som framkom i resultatet bidrog positivt till att steget att bli vuxen inte blev så 
stort. 
 
I litteraturstudien resultat beskriver deltagarna en rädsla främst som en följd av förälderns 
snabba emotionella skiftningar. Det var också en ständig rädsla för konflikter, att inte våga 
ifrågasätta och en känsla av otillräcklighet. Genom att undvika svåra situationer, särskilt de som 
gjorde föräldrarna arga eller deprimerade försökte barnen bidra till att skapa en god atmosfär 
hemma. Liknande rädsla beskrivs även av Trondsen (2012), att barn försöker skapa en god 
stämning genom att undvika konflikter. En reflektion kan vara om att ständigt ”tassa på tårna” 
kan skapa en social stress vilket kan försämra barnets välmående i framtiden. I resultatet 
framkom att ett annat sätt att hantera situationer när föräldrar inte mådde bra var att fly från 
verkligheten, vilket även beskrivs i Dam och Hall studie (2015), att när föräldrarna hade dåliga 
dagar sökte barnen tröst i ensamhet eller försvann in i något kreativt eller flydde hemifrån till 
kompisar. 
 
I resultatet framkom att flera deltagare uttryckte en gemensam erfarenhet av brist på 
information och öppenhet när det gäller deras föräldrars psykiska ohälsa, både inom och utanför 
familjen. De beskrev tystnaden från information som en paradox eftersom förälderns sjukdom 
så djupt påverkat deras familjeliv. Det var få personer, eller inte ens någon som de kunde 
samtala med om alla smärtsamma känslor. Liknande resultat visar Trondsen (2012) studie, att 
det var svårt att öppna sig för andra. Resultatet visar vidare att bristen på information medförde 
att de tog på sig skulden för förälderns psykiska ohälsa. Framförallt yngre barn känner skuld 
för att inte kunna hjälpa sina föräldrar vilket även framkommer i Dam och Halls studie (2015) 
där barnen skyller på sig själva och känner sig skyldiga till att inte kunna hjälpa den sjuka 
föräldern att blir frisk igen. En fundering är hur det kan komma sig att de inte har fått någon 
information. En fundering är, var i ledet går det fel, och vilken information behöver barnen och 
om de söker information, finns den där de söker den.  

I Barnkonventionen (FN, 1989) framgår det att barn har rätt till kunskap anpassad efter ålder, 
rätt till stöd samt att de har rätt att få komma till tals om sin omvårdnad. Även i Grove, 
Riebschleger, Bosch, Cavanagh och van der Ende (2017) studie beskrivs det att om barn ska få 
förståelse för sin förälders psykiska ohälsa måste information anpassad efter deras ålder. 
Resultatet visar ändå på att flera hade försökt samtala med psykolog men att det inte gav dem 
mycket. Liknande resultat framkommer i en tidigare studie som beskriver att vissa ungdomar 
hade försökt att samtala med psykolog men att de uttryckte att det var svårt att sitta framför 
främling och berätta om alla problem och tankar de bar på (Trondsen, 2012). I resultatet 
betonades det däremot att det var viktigt att hitta någon att samtala med som en strategi för att 
kunna hantera sitt familjeliv (ibid.). En reflektion är att hjälpen inte kanske alltid måste vara 
professionell utan kan finnas i barnets närmiljö. Barnet kanske har ett större förtroende för sin 
fotbollstränare till exempel. 
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Litteraturstudiens resultat visar att förälderns instabila och oförutsägbara beteende störde 
barnens förmåga att koncentrera sig på skolarbete och det minskade deras förmåga att planera 
sin vardag och framtid. Bee, Berzins, Calam, Pryjmachuk och Abel (2013) beskriver liknade 
resultat, att både föräldrar och personal var oroliga för att föräldrarnas psykiska ohälsa kunde 
påverka att barnen drog sig tillbaka socialt och kunde ge olika beteendemässiga problem.  

En gemensam erfarenhet i den genomförda litteraturstudiens resultat var att känna sig ensam 
trots vänner runt omkring. Flera av dem nämnde en känsla av olust att bjuda hem vänner efter 
skolan eftersom de inte visste vilket humör deras förälder skulle vara. Det var svårt att känna 
sig älskad och fokus hamnade alltid på föräldern. Liknande resultat framkommer av Trondsen 
(2012) som beskriver att det fanns oro för vilken stämning förälder skulle vara i. Ett antagande 
kan vara att barnen tyckte det var lättare att gå hem till någon annan än att behöva förklara och 
försvara föräldern beteende. Det framkom även i resultatet att för att undvika obehagliga 
situationer såsom mobbning valde barnen att hålla förälders sjukdom hemlig för vänner vilket 
även påvisas av Dam och Hall (2015) att de inte skulle förstå i alla fall och det var bäst att hålla 
det hemligt. 

I resultatet framkom att kravet från vissa föräldrar var att hålla sjukdomen inom familjen, eller 
också skämdes barnen för att berätta för sina vänner. Det stärks av Gladstone, Boydell och 
McKeever (2006) som menar att barn lär sig i ett tidigt skede att hålla sin familjesituation 
hemlig för att skydda sig själv och sina familjemedlemmar. Det här ledde till att barnen i 
resultatet kände sig förvirrade och vilsna om vem de egentligen var och hur de kände för sina 
egna känslor och oron fanns att själv drabbas av psykisk ohälsa. Trondsen (2012) kom fram till 
samma resultat att om barnen till exempel kände sig extra ledsna var de rädda för att det kunde 
vara ett tecken på att de utvecklade depression själva. En tanke är att barnen är  sårbara eftersom 
föräldrarnas känslomässiga engagemang är försvagat på grund av den psykiska ohälsan men att 
det kan vara viktigt att poängtera att det inte behöver påverkar deras egen framtida hälsa för att 
minska deras oro. 

Resultatet av litteraturstudien visar att om en person i familjen har ohälsa påverkas hela 
familjen. Vilket gör att familjefokuserad omvårdnad kan förespråkas som en lämplig 
omvårdnadsteori att lyfta. Hedman Ahlström (2011) menar att det inom den psykiatriska vården 
saknas riktlinjer på organisatorisk nivå för att identifiera vilka patienter som har barn, vilket 
gör att familjens behov av stöd inte synliggörs. När familjen ses som ett system med olika 
enheter där varje del är viktig brukar det talas om att det är familjefokuserad omvårdnad 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Om en familjemedlem inte mår bra påverkar det hela 
systemet (Benzein, Hagberg & Saveman 2017a). Familjens påverkan kan både vara positivt 
och negativt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015). Forskare uppmanar sjuksköterskor att 
stödja föräldrar som upplever psykiska problem och deras barn (Korhonen et al., 2010) och i 
sjuksköterskans etiska kod framgår att hen ska främja en miljö där mänskliga rättigheter 
respekteras (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan kan i en omvårdnadsåtgärd 
bjuda in familjen till dialog och möte och samarbete vilket kan ge sjuksköterskan olika 
perspektiv på situationen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b). 

Ett sätt att närma sig familjen inom vården är att använda sig utav hälsostödjande familjesamtal. 
Syftet med ett hälsostödjande familjesamtal är att skapa möjlighet till förändring där familjen 
kan utveckla nya idéer för att kunna hantera och leva med den aktuella ohälsan (Benzein, 
Erlingsson, Hagberg & Saveman, 2017). I mötet kan sjuksköterskan använda både sin egen 
erfarenhet men också sina personliga egenskaper som till exempel humor (Benzein et al., 
2017b). Av vikt är att lägga en bra grund för en tillitsfull relation och ett gott omhändertagande 
vilket kan mildra konsekvenserna för ett barn till föräldrar med problem. Det kan handla om att 
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skapa trygghet och en begriplighet för barn i situationer som väcker oro och som kan vara svåra 
att förstå sig på (Socialstyrelsen, 2013b). Samtidigt kan olika vårdkulturer utgöra en svårighet 
att sätta familjen i centrum och föräldern som lider av ohälsa får inte tillfälle att resonera kring 
hur det är och vara förälder och får då inte stöd i sin föräldraroll (Hedman Ahlström, 2011). 

I litteraturstudiens resultat framgår det avsaknad av information om förälderns ohälsa och vård. 
Här skulle hälsostödjande familjesamtal kunna vara en bra modell och en del av 
familjefokuserad omvårdnad. Genom information och reflektion över familjemedlemmars 
berättelser (Benzein, et al., 2017) och en öppen kommunikation i familjen kan hälso- och 
sjukvården stödja barnen att hantera situationen (Socialstyrelsen, 2013b). Avgörande för barnen 
är att insatserna sker så tidigt som möjligt för att motverka en negativ utveckling. Tiden är 
dyrbar eftersom barnets tidiga utveckling pågår under en så kort period i livet (Socialstyrelsen, 
2013c). 

9.Slutsatser 
Litteraturstudien visar att de erfarenheter som de vuxna barnen erfar är att det finns mycket som 
kan göras för att förbättra för barn till förälder med psykisk ohälsa. Samhället har en skyldighet 
att synliggöra dessa barn så att de och deras föräldrar får det stöd de behöver. Slutsatsen är att 
information, stöd och uppföljning är nödvändigt för att barnen ska förstå sin förälders psykiska 
ohälsa. Åtgärderna kan leda till att barnens skam och skuldkänslor minskar. Genom att ge stöd 
till föräldrar i deras föräldraroll, att prata öppet om sin sjukdom för barnen så kan de själva 
skapa trygghet för sina barn. 

10 Klinisk nytta och fortsatt forskning                                                                             
Då inte bara arv utan även den miljö som barnen växer upp i påverkar om barnet får psykisk 
ohälsa som vuxen är det både kostnadseffektivt för samhället och bra för individen att insatser 
för att förebygga psykisk ohälsa ges i tid. Att arbeta kostnadseffektivt är etiskt riktigt eftersom 
de ekonomiska resurserna ska räcka till all vård. Att få tillgång till andra människors 
erfarenheter leder till att vården blir bättre på att utforma omvårdnaden. Att som sjuksköterska 
fråga den som söker psykiatrisk vård om hen har barn och fråga hur barnens välmående är kan 
var ett enkelt sätt att synliggöra barn till föräldrar med psykisk ohälsa.  

Vidare forskning kan vara hur sjuksköterskan kan samarbeta med olika instanser i samhället 
för att synliggöra barnen. Även forskning om hur information ska förmedlas till barnen på ett 
bra och anpassat sätt. Eftersom litteraturstudien mestadels speglade kvinnors synvinkel på hur 
det varit att växa upp med föräldrar med psykisk ohälsa skulle det vara av intresse att se om 
mäns erfarenheter skiljer sig från resultatet. 
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Mental Health Nursing, 37,  668-673 
doi: 10.180/01612840.2016.1178359 

Australien 

 

 

 

 

 
Syftet med studien 
var att beskriva 
erfarenheten av att 
förlora sig själv 
efter att ha vuxit upp 
med en förälder med 
psykisk ohälsa. 

 

 

 
Metod  
Kvalitativ 
 
Design 
Deskriptiv  
 
Inklusionskriterier  
Deltagarna skulle vara över 18 år ha 
föräldrar som hade diagnostiserats med 
psykisk sjukdom samt att de skulle vara 
föräldrar själva.  
 
Exklusionskriterier 
Vuxna barn som hade en diagnos av 
psykisk sjukdom exkluderades. 
 
Urvalsförfarande 
Genom annonser i tidningar och radio. 
 
Urval (bortfall) 
Framkom ej. 
 
Studiegrupp 
Deltagarna var 13 deltagare, tre män och 
10 kvinnor mellan 30–78 år.  
 
Datainsamlingsmetod 
Öppen intervju.  
 
Analysmetod 
Innehållsanalys. 
 

 
Styrkor 
Deltagarna var 
tydligt beskrivna. 
 
Bra beskrivning av 
datainsamling. 
 
Resultatet var styrkt 
av citat från 
deltagarna. 
 
Svagheter  
Svagt beskrivet 
urval. 
 
Svårt att hitta syftet i 
den löpande texten. 

 
Barnen beskrev att de inte fick 
information om deras föräldrars ohälsa.  
 
Under tonåren ökade frågorna om 
förälderns ohälsa samt att deltagarna 
hade det känslomässigt svårt och 
försökte ”hitta sig själva”.      
 
Deltagarna berättade att de försökte 
skydda sina syskon genom att till-
exempel hålla sjukdomen hemlig och 
hålla dem borta när föräldrarna hade 
”symtom”. Då föräldrarnas sjuk-dom 
ökade blev det tvärtom att de inte kunde 
skydda sina syskon eftersom de inte 
hade kunskap om sjukdomen. Det 
medförde att barnen kände skuld och 
ledsamhet.  
 
Att få vara ute bland andra skapade lite 
normalitet i deras liv dock visste de att 
de skulle tillbaka till en ensam och 
konstig värld. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land. 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

 
Murphy, G., Peters K., Wilkes L., & 
Jackson D. (2017).  

Adult children of parents with mental 
illnes: navigating stigma.  

Child and Family Social Work, 22, 
330–338. doi:10.1111/cfs.12246  

Australien 

 

 

 

 

 
Syftet med studien 
var att samla 
berättelser om 
vuxna barns 
erfarenheter av att 
vara barn till en 
förälder med 
psykisk ohälsa samt 
hur de själva 
upplever att vara 
förälder. 

 

 

 
Metod 
Kvalitativ 
 
Design  
Deskriptiv 
 
Inklusionskriterierna  
Deltagarna skulle vara över 18 år, växt 
upp med en psykiskt sjuk förälder. 
 
Exklusionskriterier 
Framkom ej 
 
Urvalsförfarande 
Genom annonser i tidningar och radio. 
 
Urval 
Framkom ej. 
 
Studiegrupp 
Det var 13 deltagare 10 kvinnor och tre 
män mellan 30–78 år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Öppen intervju.  
 
Analysmetod  
Innehållsanalys. 
 

 
Styrkor 
Bra beskrivet av 
metod och design 
som passar till att få 
fram kunskap om 
syftet.  
 
Väl beskrivet om 
deltagarna.  
 
Tydligt framställan 
av datainsamling och 
analys. 
 
Resultatet stärktes av 
deltagares citat. 
 
Svagheter 
Dåligt beskrivet av 
urval och 
urvalsprocess. 
 
 

 
Barnen skildrade att förälderns konstiga 
beteenden utanför hemmet gav upphov 
till skuld och oro. 
 
Deltagarna beskrev en oro för att det 
skulle bli konsekvenser för dem när 
deras föräldrar uppträdde konstigt ute i 
den allmänna miljön. Det kunde till 
exempel vara oro för mobbing. 
 
Den psykiska ohälsan hos föräldern och 
familjens erfarenheter hölls hemlig 
inom familjen.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land. 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

 
Nilsson, S., Gustavfsson, L., & 
Nolbris, Jenholt, M. (2015).  

Young adults‘ childhood experiences 
of support.  

Journal of Child Health Care,19 (4), 
444–453. doi: 10.1177/ 
1367493513519296  

Sweden 

 

 

 

 

 
Syftet var att 
undersöka unga 
vuxnas erfarenhet av 
stödgrupper när de 
levde med en 
förälder som led av 
mental sjukdom. 

 

 
Metod 
Kvalitativ   
 
Design  
Deskriptiv  
 
Inklusionskriterier  
Unga vuxna över 18 år med en förälder 
med psykisk sjukdom som hade deltagit 
och avslutat sitt deltagande i en stödgrupp. 

 
Exklutionskriterier 
Framkom ej 
 
Urvalsförfarande 
Via brev. 
 
Urval 
63  
 
Studiegrupp 
Sju kvinnor mellan 19 och 26 år. 
 
Datasamlingsmetod 
Enskilda semistrukturerade intervjuer, öga 
mot öga, telefon eller Skype.  
 
Analysmetod 
Innehållsanalys. 
 

 
Styrkor 
Tydligt beskrivet 
syfte. 
 
Transparant 
framställan av 
deltagare, 
datainsamling och 
analys. 
 
Tydligt beskrivet av 
författarens 
förkunskaper av 
deltagarna.  
 
Välskrivet resultat 
som var stärkt med 
citat.  
 
Svagheter 
Endast kvinnor. 
 
Exklutionskriterier 
framkommer ej. 
 

 
Deltagarna beskrev att det var kaotiskt i 
skolan och att de inte litade på 
personalen att anförtro sig till om deras 
föräldrars ohälsa.  
 
Barnen beskrev att de kände sig 
annorlunda mot andra barn och deras 
kompisar visste inte om föräldrarnas 
tillstånd. 
 
Att vara med i en supportgrupp gav 
deltagarna en erfarenhet av gemenskap, 
kunskap och trygghet.  
 
De fick veta att deras föräldrars 
sjukdom inte var deras fel vilket lättade 
en stor börda. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land. 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

 
Petrowski, C. E., & Stein, C. H. 
(2016).  
 
Young women´s accounts of 
caregiving, family relationships and 
personal growth when mother has 
mental illness.  
 
Journal of Child & Family Studies, 25 
(9), 2873-2884.  
doi: 10.1007/s10826-016-441-6 
 

USA 

 

 

 

 

 
Syftet var att 
beskriva unga 
kvinnors erfarenhet 
av omvårdnad, 
ombytta roller 
mellan barn och 
förälder samt plikten 
gentemot modern 
och deras band till 
fadern och syskon 
och deras syn på 
inverkan av 
moderns psykiska 
ohälsa över deras 
liv.    

 

 

 
Metod 
Kvalitativ  
 
Design 
Deskriptiv  
 
Inklusionskriterier 
Döttrar med mödrar med långvarig 
diagnos av psykisk ohälsa från DSM IV-
TR. Deltagarna skulle ha levt största delen 
av sin barndom med modern. 
 
Exklusionskriterier 
Framkom ej. 
 
Urvalsförfarande 
Framkom ej. 
 
Urval 
30  
 
Studiegrupp 
10 unga kvinnor mellan18 och 21. 
 
Datasamlingsmetod 
Semistrukturerade interjuver  
 
Analysmetod 
Innehållsanalys 
 

 
Styrkor 
Väl beskrivet urval 
av deltagarna. 
 
Deltagarna var väl 
beskrivna 
 
Tydlig beskrivning 
av datainsamling och 
analys. 
 
Tydligt resultat som 
stärktes med citat 
från deltagarna. 
 
 
Svagheter 
Svårt att hitta syftet i 
den löpande texten. 
 
Inget beskrivet om 
urvalsprocessen.  
 
 

 
Barnens erfarenhet var att de tog över 
förälderns roll så kallad ”role revers” 
eller ”parentifiering”. 
 
Deltagarna beskrev att det tog hand om 
syskon. 
 
Några deltagare beskrev att de även tog 
ansvar för faderns välmående. 
  
Barnen beskrev en misstro mot sina 
föräldrar då de förde saker som de 
berättat i förtroende vidare. 
 
Barnen beskrev att de ofta bråkade med 
sin mor. 
 
   

 



 

 

Bilaga 3. Översikt av etiska överväganden 

                          Artikel Lokal etisk 
kommitté 

Etiskt 
resonemang 

Etiskt 
godkännande 

innan 
publicering  

Drost & Schippers (2015) 
 

X X  

Foster (2010) 
 

X X  

Knutson-Medin, Edlunf & Ramklint (2007) X   

LeClear O´Connell (2008) 
 

  X 

Maunu & Stein (2010) 
 

  X 

Murphy, Peters, Wilkes & Jackson (2015) 
 

 X  

Murphy, Peters, Wilkes & Jackson (2016) 
 

 X  

Murphy, Peters, Wilkes & Jackson (2017) 
 

X X  

Nilsson, Gustafsson & Jenholt Nolbris (2015) 
 

 X  

Petrowski & Stein (2016) 
 

X   

 
 


