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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn påverkas redan i tidig ålder av deras förälders mående. Har ett barn en eller 

flera föräldrar med psykisk sjukdom räknas barnet som anhörig även om de inte får de 

resurser som de behöver. Deras behov och utveckling påverkas av olika faktorer. Insatser bör 

göras för att ge dem det stöd och hjälp de behöver för att främja en god hälsa. Oftast frågas 

föräldern om vad den anser att man ska berätta för barnet, men vad vill egentligen barnet 

själv? 

 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva barnens upplevelser och behov av stöd i 

att leva med en eller flera föräldrar med psykisk sjukdom/störning. 

 

Metod: Litteraturöversikt baserad på åtta vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2008-

2018. Artiklarna har hittats genom sökningar i databaserna PsychInfo, PubMed och Nursing 

and Allied Health Database. Analysen och diskussionen utgår från Dorothea Orems 

egenvårdsteori.  

 

Resultat: Resultatet mynnade ut i sju teman (a) att behöva lära sig tecken på sjukdom (b) att 

anpassa sig efter och hantera föräldern (c) att ta ansvar för familjen (d) att känna sig utanför 

(e) att ha blandade känslor (f) att vara i behov av stöd och hjälp (g) att få kunskap och 

information. Barnen lärde sig att se tecken på förälderns sjukdom för att kunna anpassa sig 

efter och hantera den sjuke föräldern. Barnen i dessa familjer tog mer ansvar än andra barn då 

de ansåg att deras förälder inte alltid var kapabel till att själv ta ansvar. De kände sig utanför 

och ensamma. De kände sig även rädda, oroliga, skamfyllda och kärleksfulla. Barnen var i 

stort behov av stöd och att ha någon att prata med. De var även i stort behov av information 

för att kunna hantera situationen och de fick inte alltid det av sina föräldrar.  

 

Diskussion: Barnet behöver få information så att den förstår att föräldern inte alltid kan ta sitt 

ansvar för närståendeomsorg. Det är även viktigt att ge information och hjälp till föräldrarna 

så att de kan få ett större föräldraansvar. Dessa barn saknar flera av sina universella 

grundbehov, exempelvis en trygg omgivning. Det är viktigt med stödgrupper så att barnen får 

prata med någon och får vänner. Det är även viktigt att se barnen och deras känslor. 

 



 
 

 
 

 

Nyckelord: Föräldrar, barn, psykisk sjukdom, depression, sjukvård, sjuksköterskor. 

 

Abstract 

Background: Children are affected by their parent’s wellness from early years. If the children 

have one or more parents with mental illness is the child counted as a relative even if it does 

not get the resources it needs. Their needs and development are affected by different factors.  

Efforts should be made to give them the support and help they need to promote good health. 

Most often the parent is asked what he/she consider is to be told to the child, but what does 

the child truly want. 

 

Aim: The aim of this study was to describe the children’s experiences and need of support in 

living with one of more parents who live with mental illness. 

 

Method: The litteratture review is based on eight scientific articles published between 2008-

2018. The articles have been found through searches in the databases PsychInfo, PubMed och 

Nursing and Allied Health Database. The analysis and discussion is based on Dorothea Orems 

Self-care theory.  

 

Results: The result resulted in seven themes (a) to have to learn signs of illness (b) to adapt to 

and handle the parent (c) to take responsibility for the family (d) to feel left out (e) to have 

mixed emotions (f) to be in need of support and help (g) to gain knowledge and information. 

The children learned to see the signs of the parent’s disease to be able to adapt to and handle 

the sick parent. The children in these families took more responsibilities than other children 

because they felt that their parent was not always able to take the responsibility. They felt left 

out and alone. They also felt scared, worried, shamed and loving. The children were in great 

need of support and to have someone to talk to. They also needed information to be able to 

handle the situation and they did not always get it from their parents.  

 

Discussion: The child needs to get information so they can understand that the parent can nor 

always take responsibility for the relative care. It is also important to give information and 

help to the parents so they can get a greater parental responsibility. These children are lacking 

several of their universal basic needs, for example a safe environment. It is important with 



 
 

 
 

 

support groups for the children to talk to and to get friends. It is also important to notice the 

children and their feelings. 

 

Keywords: Parents, children, mental illness, depression, health care, nurses 
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Inledning 

Jag har valt att skriva om barns upplevelser av att ha en förälder med psykisk sjukdom. 

Forskning visar att det idag är många som lever med psykisk ohälsa, både unga och gamla. 

Denna psykiska ohälsa försvinner inte då man blir förälder.  

 Utifrån egna erfarenheter med psykiatrin har jag kommit att få en inblick i den stöttning 

och hjälp som psykiatrin ger. Enligt vad jag har erfarit anser jag att anhöriga inte alltid 

kontaktas och att de inte alltid ingår i vårdplanen. Jag har även fått kunskap om att barnen 

inte alltid uppmärksammas. Jag vill undersöka hur barnen upplever det att ha en förälder med 

en psykisk sjukdom.  

I detta arbete kommer benämningen barn innebära personer mellan noll till arton år. 

Förälder är den person som har vårdnaden över barnet och behöver därmed inte enbart vara 

den biologiska föräldern. Med närstående menas en person som barnet har en nära relation 

till.  

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa kan vara mycket, allt från psykisk sjukdom till lindrig psykisk ohälsa eller 

tillfällig psykisk svikt som inte kräver diagnostisering (Socialstyrelsen, 2013). Psykiska 

sjukdomar kan exempelvis vara depression, ångest, ätstörningar, schizofreni, panikångest, 

personlighetsstörning, tvångssyndrom och bipolär sjukdom. En person kan även ha flera av 

dessa sjukdomar samtidigt. I detta arbete kommer begreppet psykisk sjukdom att användas. 

Enligt författaren är psykisk sjukdom och psykisk ohälsa samma sak men sjukdom innebär 

att personen har fått en diagnos. Författaren har använt artiklar med diagnostiserad psykisk 

sjukdom.   

 När en förälder blir sjuk påverkas hela familjen. Barn är speciellt sårbara då de är i 

beroendeställning och har svårt att förstå vad som sker. Enligt socialtjänstlagen ska det 

erbjudas stöd för att underlätta för dem som vårdar en anhörig som är långvarigt sjuk 

(Socialstyrelsen, 2013). Men i lagen finns inget barnperspektiv. Däremot har socialtjänsten 

det allmänna ansvaret för att barn ska växa upp under trygga och bra förhållanden, få en bra 

fysisk och social utveckling samt främja en allsidig personlighetsutveckling. Detta innebär 

bland annat stödinsatser runt barns omsorgsansvar. Enligt lagen har bland annat 

rättspsykiatriska undersökningsverksamheter, myndigheter som berör barn och ungdomar 

och andra myndigheter inom hälso- och sjukvården skyldighet att anmäla om det uppstår 



  
 2 (31) 

 

något som är negativt eller skadande för barnet (Socialstyrelsen, 2013). I hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) står det skrivet att vårdgivare ska ge akt på barns behov av 

råd, stöd och information då barnet bor med en förälder som har psykisk störning eller 

psykisk funktionsnedsättning.   

Enligt utvecklingspsykologin utvecklas alla människor, oavsett förälder, fysiskt, kognitivt 

och socioemotionellt (Hwang & Nilsson, 2011). Fysisk utveckling innebär yttre och inre 

förändringar som motorik, längd och vikt. Kognitiv utveckling omfattar mentala processer, 

exempelvis tankar, medvetande, inlärning och minne. De hjälper oss att tolka vår plats i 

världen. Socioemotionell utveckling handlar om identiteten, anknytning och relationer. Dessa 

tre utvecklingar påverkar och samspelar med varandra livet ut.  

Arv och miljö är viktiga faktorer som samverkar i all utveckling som sker hos en 

människa (Hwang & Nilsson, 2011). Alla föds med olika genetiska förutsättningar och 

olikheter gällande personlighet. Detta leder till att alla har olika sårbarhet utifrån biologiska 

eller psykologiska egenskaper. Biologisk egenskap kan vara temperament och psykologisk 

egenskap kan vara anknytning till föräldern. Sårbarheten kan vara mer eller mindre stark och 

påverkar hur personen klarar av att hantera olika former av stress enligt stress-

/sårbarhetsmodellen. Miljön har betydelse för barnets grad av sårbarhet. Riskfaktorer i 

barnets omgivning, som depression hos förälder eller att det sociala nätverket i familjen inte 

fungerar så bra, kan öka barnets sårbarhet. Skyddsfaktorer som kan minska stress och oro kan 

vara temperament som är lättsamt vilket innebär att man oftast är glad eller att det finns en 

engagerad vuxen. 

Barn som växer upp i en familj med en förälder med psykisk sjukdom är en utsatt grupp 

(Socialstyrelsen, 2013).  Barnets sårbarhet och personlighet i relation med hur samspelet i 

familjen är, om det finns andra vuxna i familjen och omgivningens stöd kan få konsekvenser 

för barnet. Det är kombinationen av risk- och skyddsfaktorer som är avgörande för barnets 

framtid. Ju fler riskfaktorer det finns runt barnet, desto allvarligare kan konsekvenserna för 

barnets psykiska hälsa bli. 

  Redan i tidig ålder påverkas barn om en förälder är deprimerad (Weinberg & Tronick, 

1998). Weinberg och Tronick genomförde en studie med tre månader gamla barn och deras 

mammor. Mammorna skulle imitera en depression genom att inte visa kommunikativa 

uttryck såsom ansiktsuttryck, röst och närhet. Redan efter tre minuter märktes det på barnen 

att det kände att någonting var fel. Barnen tittade bort från mamman och blev försiktiga och 

oroliga. De fortsatte vara oroliga och oengagerade även efter att mamman hade slutat med 

detta och gått tillbaka till sitt normala tillstånd. Förlossningsdepressionssymtom eller symtom 
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på depression påverkade barnens kognitiva och socioemotionella funktioner, oavsett om 

mamman fick hjälp eller inte. I många fall var barnet något som glömdes bort. Exkluderades 

barnet i behandlingen så försvann möjligheten att ta itu med störningar i barnets utveckling 

som kunde leda till psykisk sjukdom hos barn med ärftlig disposition. 

 Barn, vars mödrar har haft en depression i samband med barnafödandet, uppvisar en 

otrygg anknytning till mamman (Hwang & Nilsson, 2011). Enligt Hwang och Nilsson menar 

barnpsykiatrikern John Bowlby att människan har ett medfött behov av kontakt och närhet. 

Bowlbys anknytningsteori består av fyra stadier som varje individ bör gå igenom för att 

uppnå en beteendemässig mognad och utveckla sociala relationer och kognitiva förmågor. En 

otrygg anknytning till en av sina föräldrar kan leda till svårigheter med samspel och 

problemlösning. För att förhindra detta bör insatser göras. De förebyggande insatserna, som 

bör starta under barnets första år, inriktas på att förälderns lyhördhet för barnet förbättras. 

Andra behandlingsinsatser sätts in då barnet redan utvecklat en otrygg anknytning och 

uppvisar beteende- eller kontaktstörning. Dessa insatser bygger på psykodynamiska och 

beteendeinriktade teorier och modeller. 

 Östman och Eidevall (2005) menar att det är viktigt att identifiera barn som lever med en 

förälder som har psykisk sjukdom av två anledningar. Dels för att möta barnens behov och 

kunna ge dem den hjälp de behöver och även för att motverka att de också får psykisk 

sjukdom. Dels för att deras föräldrar då kan stöttas i att stärka sin föräldraroll.  

Sjuksköterskor som arbetade på en psykiatrisk avdelning i Australien har utvärderat hur 

det var när barn besökte deras föräldrar på avdelningen (O’Brien, Brady, Anand & Gillies, 

2011). Sjuksköterskorna tyckte generellt att det var positivt att barnen kom och hälsade på. 

Att inte få träffa barnet var en stor stressfaktor för föräldrarna.  Sjuksköterskorna 

konstaterade att även om de ansåg att besöken var bra både för föräldern och barnet så hade 

de inga direkta riktlinjer för vem som hade ansvar för barnet under vistelsen på avdelningen. 

De ansåg att deras lokaler inte var utrustade för besök. Läkare tog ingen hänsyn till att barnet 

var med under samtal med den sjuke föräldern. Ett annat problem som personalen 

uppmärksammade var att de inte hade kunskap i hur de skulle tala med barnen. De behövde 

information angående vilka behov barnen hade och hur de skulle uppmärksamma barnens 

signaler.  

 Erfarenheter som socialsekreterare som arbetade med barn och familjer hade, visade att 

barn i familjer med en förälder med psykisk sjukdom var sårbara och i behov av stöd 

(Afzelius, Plantin & Östman, 2016).  I fall där barn var involverat ansåg socialsekreterare att 

det viktigaste var att undersöka barnets behov. Det var betydelsefullt att inte dölja något för 
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barnet utan involvera det i så mycket som möjligt. Barnet var ofta oroligt och ångestfyllt, så 

det var av största vikt att ta bort barnets omsorgsansvar för sin förälder. Familjestödet 

försvårades av att socialsekreterarna inte ansåg att de hade tillräckligt med kunskaper om 

psykisk sjukdom bland föräldrar och vilka konsekvenser den medförde för barn. Deras 

erfarenheter var även att samarbetet med den psykiatriska vården inte fungerade så bra. Det 

fanns inget barnperspektiv inom psykiatrin om patienten var förälder. Socialsekreterare som 

hade ett särskilt ansvar för barn och den psykiatriska vården borde samarbeta förebyggande i 

familjer där barn är inblandade.  

 

Problemformulering 

Tidigare studier visar att barn blir påverkade psykiskt av att ha en förälder med psykisk 

sjukdom. Det finns forskning som visar att redan nyfödda barn reagerar annorlunda vad 

gäller anknytning då föräldern har psykisk sjukdom jämfört med föräldrar utan psykisk 

sjukdom. Socialstyrelsen menar att det är viktigt att hjälpa barn som har en förälder med 

psykisk sjukdom eftersom dessa barn är en utsatt grupp. Det är angeläget att se deras behov, 

något som inte alltid tycks ske från vårdgivares sida. Det är betydelsefullt för vården och i 

synnerhet sjuksköterskor att förstå vilka behov dessa barn har för att sätta in rätt stöd och 

hjälp. Dessa behov bör ses utifrån vad barnet vill. Men oftast frågas bara föräldern om vad 

den tror, men vad vill egentligen barnet? 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva barnens upplevelser och behov av stöd i att 

leva med en eller flera föräldrar med psykisk sjukdom/störning. 

 

Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska utgångspunkten i denna litteraturöversikt är Dorothea Orems omvårdnadsteori 

om egenvårdsbalans. Orems teori består av tre delar, dessa är egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem (Deneys, Orem & Bekel, 2001).   

Egenvård handlar om människans förmåga att ta hand om sig själv och visa omsorg för 

sina närstående utifrån de krav som uppstår under livets gång (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). För att klara av detta behövs egenvårdskapacitet och kapacitet för närståendeomsorg. 

Förmågan bygger på att man kan reflektera, planera och förstå konsekvenserna för vad och 
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hur något ska göras för att klara av sina egna och sina närståendes behov. Förutom detta 

krävs kraft, energi och motivation för att utföra detta. Kapaciteten är olika för varje människa 

och utvecklas genom hela livet. Detta gör att man behöver beakta personens livsberättelse 

och livshistoria för att förstå hur dess egenvårdkapacitet har utvecklats.  

För att sköta sin hälsa måste olika behov tillgodoses. Enligt Orem så finns det åtta 

universella egenvårdsbehov (Orem, 2003). Dessa är behovet av att dagligen ta hand om sin 

kropp, intag av vätska och mat, kissa och bajsa, vila, sömn och enskildhet, att ha en trygg 

omgivning, aktivt fysiskt och intellektuellt liv, social kontakt samt att få utöva sin religion.  

Dessutom finns mer individuella egenvårdsbehov kopplade till hälsoavvikelser och 

utveckling (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

När egenvårdskapaciteten inte kan tillgodose egenvårdsbehoven så uppkommer en 

egenvårdsbrist (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Närståendeomsorg handlar om att ta 

ansvar för andra människor som har egenvårdsbrist. Det finns olika faktorer som har 

betydelse för förmågan att tillfredsställa egenvårdsbehoven, dessa är bland annat kön, ålder, 

mognadsnivå, hälsostatus och familjesituation.  

Barn har inte utvecklat så många egenvårdsförmågor och behöver därför hjälp av vuxna 

för att klara av sin egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Människor lär sig genom 

att se hur andra klarar sin egenvård och närståendeomsorg, detta kallas för modellinlärning. 

Har man ingen att imitera eller imiterar någon med egenvårdsbrist kan det bli svårt att 

upprätthålla en god egenvård och närståendeomsorg. 

I omvårdnadssystemen bör sjuksköterskan och patienten tillsammans göra en plan för hur 

egenvårdskapaciteten ska förbättras (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det är i 

egenvårdsbristen som sjuksköterskan behöver hjälpa till. Sjuksköterskan bör ge kunskap om 

hur man kan klara av att upprätthålla en egenvård. Sjukdomar och kriser är exempel på 

hinder för en persons egenvårdskapacitet och bidrar därmed till egenvårdsbristen.  

Resultatdiskussionen kommer att kretsa kring barnens upplevelse och vilka 

egenvårdsbehov de har. Diskussionen kommer även belysa barns egenvårdskapacitet och 

närståendeomsorg.  

  

Metod 

En litteraturöversikt används för att skapa en överblick över ett begränsat område (Friberg, 

2012). För att göra en litteraturöversikt behövs det göras en överblick över området för att 
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samla information innan problemformuleringen kan skrivas. Först görs en bred undersökning, 

sedan snävas den av och man kan få fram de artiklar som ska användas i resultatet.  

I denna litteratursökningen användes vetenskapliga artiklar från databaserna PsychInfo, 

PubMed och Nursing and Allied Health Database. Ämnessökorden var parents, parenting, 

child, adolescent, adolescence, experience, interview, depression, mental health, mental 

illness, bipolar och child-parent relation. Dessa ord användes i olika kombinationer med 

både AND och OR mellan, så kallade booleska operatorer (Karlsson, 2012). Författaren 

använde sökordet intervju för att få fram vad barnen sa. I en av databaserna, Nursing and 

Allied Health Database, uppkom inga resultat när sökordet intervju lades till och därför 

uteslöts sökordet från den sökningen. 

Årtal användes som avgränsning för att få med aktuella artiklar. De årtal som användes 

var 2008 – 2018. Det gjordes även en avgränsning med ”Peer-reviewed” i de databaser som 

detta gick. Denna avgränsning gjordes för att se att artiklarna som hittades var vetenskapligt 

granskade. Resultatartiklarna kom från följande länder: Sverige, Norge, Belgien, 

Storbritannien, Australien och Kanada. När avgränsningar gjordes valde författaren att inte 

göra avgränsningar för land. Detta då det inte var bemötandet av barnen som analyserades 

utan barnens upplevelse av att leva med en förälder med en psykisk sjukdom.  

 De artiklar som togs med i denna uppsats via fritextsökning hittades via en 

vetenskapligt granskad litteraturstudie. Denna studie hittades på databasen då de olika 

databaserna gicks igenom för att se var det fanns material. Dessa artiklar som fanns i 

innehållsförteckningen har i sin tur hittats via databasen PubMed.  

Artiklarna valdes utifrån rubriker där det framgick att det var föräldern som hade psykisk 

sjukdom. Författaren har använt sig av artiklar med kvalitativa studier som intervjuer och 

observationer.  

Då det var många artiklar som kom upp vid sökningarna valde författaren att utgå från 

rubriken. Efter detta urval, lästes abstraktet igenom och de som inte hade barnens subjektiva 

upplevelser valdes bort alternativt användes i andra delar av uppsatsen. Analysen av 

artiklarna gjordes genom en genomläsning av artiklarnas resultat. Viktiga delar markerades 

och de som förekom mest delades sedan in i olika teman. Dessa teman var sedan det som 

utgicks ifrån när artiklarna lästes igenom en andra gång och där resultatet skrevs ner. I 

artiklar där det inte enbart var barnen som intervjuades användes endast barnens syn.  

Arbetet kommer att använda ordet psykisk sjukdom istället för ohälsa då det mer pekar på 

att personen har en diagnos på sin sjukdom och det är dessa artiklar som har tagits med i 

denna översikt.  
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Forskningsetiska överväganden 

I ett vetenskapligt arbete behövs etiska överväganden göras. Dessa kallas för forskningsetik 

(Kjellström, 2012). Enligt forskningsetiken ska det inte skrivas eller göras något som kan 

komma att skada eller såra någon annan människa. Hela arbetet ska vara väl genomtänkt och 

det ska göras överväganden om allt som skrivs. Detta arbete hanterar både barn och psykiskt 

sjuka, båda sårbara och riskgrupper. För att undvika att någon blir kränkt har enbart artiklar 

som är godkända av en etisk kommitté använts. I dessa artiklar gav föräldrarna sitt 

godkännande och barnen kunde dra sig ur när de ville. Artiklarna var på engelska och 

författaren behövde därför översätta och slå upp vissa ord. Detta kunde göra att författaren 

tolkade ord på ett annat sätt än den som skrev artikeln menade. Författaren strävade efter att 

vara så opartisk som möjligt i insamlandet av resultatet och försökte att använda sig av ett 

induktivt förhållningssätt. Diskussionen är däremot deduktiv då det både finns fakta och 

tankar och erfarenheter. 

 

Resultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelser och behov av stöd hos barn 

som lever med en eller flera föräldrar med psykisk sjukdom/störning. Detta resulterade i 

temat att anpassa sig och samtidigt ta hand om sig själv. Det temat utmynnade sedan i sju 

underteman: (a) att behöva lära sig tecken på sjukdom (b) att anpassa sig efter och hantera 

föräldern (c) att ta ansvar för familjen (d) att känna sig utanför (e) att ha blandade känslor (f) 

att vara i behov av stöd och hjälp (g) att få och inte få kunskap och information. 

 

Att behöva lära sig tecken på sjukdom 

Barnet övervakade ofta föräldern för att se om det skedde några skillnader i beteende eller 

rutiner (Murdoch & Hall, 2008). De lärde sig känna igen tecken på när föräldern inte mådde 

bra. Även i Afzelius, Plantin och Östmans (2017) artikel kände barnen igen tecknen. Även 

om föräldern försökte gömma sjukdomen så märkte barnen att föräldern kunde bli stressad 

och irriterad på saker som inte gick att förstå. Barn uppmärksammade ofta när deras förälder 

mådde dåligt (Van Parys & Rober, 2012). De noterade att föräldern gick och lade sig tidigare, 

gjorde mindre hemma, stannade hemma från jobbet och blev oftast mer ledsen eller arg.  
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Humöret hos den sjuke föräldern kunde förändras från ena stunden till den andra och det 

var enligt barnen svårt att förutse förälderns reaktioner (Trondsen, 2012). Det gjorde att 

barnen inte ville ta hem kompisar och de hade även svårt att fokusera på skolan. Barnen 

undvek ofta den sjuka föräldern när den var irriterad, arg eller ledsen (Backer et al. 2016). De 

kunde antingen gå till ett annat rum eller till någon släkting eller vän. 

Barnen i Backer et als. studie (2016) hade alla en förälder med bipolär sjukdom. De kunde 

säga symtomen som föräldern hade oavsett om de hade fått information om sjukdomen eller 

inte. De såg att föräldern var glad, arg, ledsen, irriterad, deprimerad, orolig, stressad och 

lättsinnig. Föräldern kunde bli ledsen och arg utan någon anledning. De som fick hjälp av sin 

friska förälder att observera den sjuka föräldern hade lättare att tolka tecknen som uppkom 

(Murdoch & Hall, 2008). De som enbart hade den sjuka föräldern hade svårare att tyda 

tecknen och förstå situationen. 

 

Att anpassa sig efter och hantera föräldern 

Barnen kunde göra olika saker för att anpassa sig (Murdoch & Hall, 2008; Trondsen, 2012). 

Direkta saker kunde vara att trösta sin förälder, berätta roliga saker, ge råd och prata med 

föräldern. Indirekta saker kunde vara att städa, hjälpa andra familjemedlemmar och skydda 

sig själv och sina syskon. De försökte hela tiden aktivt hitta strategier och anpassningar för 

att hantera sin familjesituation. Barnen visste att föräldern gjorde så gott den kunde även om 

den hade begränsningar.  

 Barnen vill inte vara en påfrestning för sin förälder (Van Perrys & Rober, 2012). Det 

gjorde ibland att de gömde sina problem och sin oro från sin förälder och sa att de inte 

påverkades alls av sjukdomen även då de gjorde det. Barnen vill gärna försöka lösa sina 

föräldrars problem även om det inte alltid gick. De såg att föräldern inte kan trösta sig själv 

och att det inte fanns någon annan och kände då att de behövde göra det.  

När det uppkom bråk i hemmet hade barnen olika strategier för att hantera situationen 

(Afzelius, Plantin & Östman, 2017). De uppmärksammade förälderns humör så att de inte 

råkade starta några onödiga gräl. Några valde att starta ett bråk för att skydda andra 

familjemedlemmar. Andra gick till sitt rum och lyssnade på musik. Även barnen i Fosters 

studie (2010) berättade att de behövde ta till olika strategier när föräldrarna bråkade eller var 

sjuka. Några saker de gjorde var att läsa, gunga sig till sömns eller ta sig hemifrån.  

För att hantera vardagen brukade barnen distansera sig från sina föräldrar genom 

exempelvis träning eller åka till kompisar (Murdoch & Hall 2008). De lite äldre barnen 
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umgicks med sina vänner, tränade eller fikade (Trondsen, 2012). De behövde känna sig 

uppskattade och ha någon att prata med eller bara ha kul för att stänga av det jobbiga hemma.  

 När barnen kände att de inte längre kunde hantera sin förälder valde de strategin att inte 

vara en del av familjen (Murdoch & Hall, 2008). Vissa barn hamnade då i problem och 

började konsumera alkohol och droger. De lite äldre barnen kunde istället välja att flytta 

hemifrån (Trondsen, 2012). Antingen kom detta naturligt genom att deras skola låg långt bort 

från hemmet eller så valde de att flytta ändå.  

 Även om de hade det påfrestande hemma så kände vissa av barnen att föräldern tog hand 

om dem (Van Perys & Rober, 2012). De sa att de kramade föräldern oftare för att trösta sig 

själv än för att trösta föräldern. Vissa barn sa att de inte oroade sig alls över den sjuka 

föräldern. 

    

Att ta ansvar för familjen 

Barnen försökte hjälpa till mer hemma (Murdoch och Hall (2008); Afzelius, Plantin och 

Östman (2017)). Även barnen i Trondsens studie (2012) ansåg att de hjälpte till hemma och 

tog extra ansvar när deras förälder var sjuk. De beskrev sig själva som en extra vuxen och att 

det var ombytta roller mellan dem och deras sjuke förälder. De kände sig tacksamma över att 

de var behövda, men att ansvaret ibland kunde bli för mycket. Barnen ansåg även att det 

kunde vara svårt att ge tillbaka föräldrarollen i de perioder då den sjuke föräldern var frisk.  

När den sjuka föräldern lämnade huset så blev barnet oroligt (Afzelius, Plantin & Östman, 

2017). Barnen oroade sig över att föräldern inte skulle komma hem. Något som visade på 

oron var att barnen tog hand om hemmet och sina syskon och följde efter föräldern för att se 

att den mådde bra. Även barnen i Fosters artikel (2010) tog ofta hand om sina syskon och 

skyddade dem. När föräldern blev sjuk var det inte alltid någon annan som tog ansvar och 

barnen kände då att de behövde göra det. Vissa tog även på sig ett känslomässigt ansvar. De 

fick då positiva kommentarer från vuxna som ansåg att de var mogna och ansvarstagande. 

Barnen som Backer et al. (2016) pratade med sa att de behövde ta hand om både sig själv och 

sin förälder. Då föräldern inte gick upp på morgonen gick barnet in och väckte denne (Van 

Perys & Rober, 2012). De såg föräldern som ett litet barn som behövde ha hjälp med olika 

saker och påminnas så att denne inte glömde något.  

 Vissa barn tog inte bara hand om sina syskon utan även andra släktingar (Grant, Repper 

& Nolan, 2008). Ett barn berättade att hon hjälpte sin sjuka mormor. Hon hjälpte även sin 

kusin som var autistisk. Ett annat barns pappa råkade ut för en stroke och då ingen av 
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föräldrarna kunde ta hand om varandra så blev barnet den som fick ta ansvar. Alla deltagarna 

i studien önskade att deras förälder kunde bli frisk eller lära sig hantera sjukdomen. Vissa 

upplevde att deras förälder inte fick den hjälp som den behövde. 

 

Att känna sig utanför  

Barnen hade svårt att passa in och kände att de var annorlunda (Foster, 2010). Att känna sig 

annorlunda var ofta väldigt ensamt och det var väldigt besvärande. Alla deltagare i studien 

hade svårt att ha en anknytning till den sjuka föräldern. Detta kunde exempelvis bero på att 

de inte kunde träffa föräldern då den ofta var på sjukhus eller att föräldern hade svårt att klara 

av sin roll som förälder. Barnen i undersökningen av Grant, Repper och Nolan (2008) hade 

svårt att lita på andra. De blev retade, oförstådda eller bortstötta av sina jämnåriga. De drog 

sig ofta undan från sociala interaktioner med jämnåriga. Barnen ansåg att det var viktigt att 

kunna lita på den de pratade med och att den lyssnade aktivt.  De tyckte att det var bra att ha 

vänner i samma situation som förstod vad de gick igenom, vilket ledde till att de inte kände 

sig annorlunda och ensamma. 

Även om barnen hade någon att prata med kunde de känna sig ensamma (Trondsen, 

2012). Barnen berättade att när de var med sina vänner vågade de inte prata om sina problem 

även om deras vänner sade att det var okej. De upplevde att det inte blev en jämvikt i 

vänskapen. Barnen kände att deras vänner inte skulle förstå det som de berättade om då deras 

vänner aldrig varit med om det. Barnen kände att de behövde förälderns tillåtelse att prata om 

deras sjukdom (Van Perys & Rober, 2012). Om de inte fick tillåtelse så pratade de inte om 

den. Barnen pratade inte heller med sin friske förälder för att få information. De berättade att 

de inte ens pratade om sjukdomen med sina syskon. Men de kunde däremot ha en ickeverbal 

kommunikation genom att sova i samma rum och ta hand om varandra.    

 

Att ha blandade känslor 

Några känslor som Murdoch och Hall (2008) beskrev att barnen berättade om var sorg, 

glädje, stolthet, kärlek, frustration, ilska, oro, skuld, rädsla, skam, hopp, lättnad och avsky. 

Även i Östmans artikel (2008) belyses känslor som oftast uppkom hos barn där en förälder 

var psykiskt sjuk. Dessa känslor var kärlek, mognad, rädsla, skuld, ensamhet, ansvar och 

stigma.  

Det var inte alltid barnen förstod vad som hände när föräldern blev akut sjuk (Murdoch & 

Hall, 2008). De kände att det inte var deras egen förälder utan en främling. Ett barn berättade 



  
 11 (31) 

 

att hans pappa hade sagt att han ville lämna familjen. Barnet kände då rädsla för det visste att 

det inte var hans pappa utan sjukdomen som sa så. Det var svårare för barnen som behövde 

hantera känslorna själva, de kände oftare mer negativa känslor. Även barnen i Fosters studie  

(2010) upplevde osäkerhet och att föräldern kunde ändras från ett ögonblick till ett annat. 

Barnen såg att något inte stod rätt till men förstod inte alltid vad. 

Barnen i både Östmans (2008) och Trondsens (2012) studie sa att de kände rädsla när 

deras förälder var sjuk. De visste inte hur föräldern skulle agera men visste att föräldern ofta 

reagerade med ilska. De var rädda att den sjuke föräldern skulle bli arg och göra dem eller 

någon annan familjemedlem illa. De var även rädda att föräldern skulle skada sig själv eller 

ta livet av sig. De hade hittat självmordsbrev, behövt hälsa på sin förälder på sjukhuset efter 

ett självmordsförsök eller letat efter föräldern när den försvunnit. Barnen menade att de blev 

oroliga om de inte visste var deras sjuka förälder var. De sa även att de blev oroliga om 

någon kom senare än planerat och tänkte då att personen kanske hade tagit livet av sig. Om 

barnen själva mådde dåligt var de rädda för att det var ett symtom på att de också var 

deprimerade.  

Barnen kände även en skuld för att de trodde att de var orsaken till deras förälders 

sjukdom (Östman, 2008). Vissa barn hade fått höra från sin friska förälder att barnets 

beteende var orsaken till varför den andra föräldern var sjuk. Barnet kunde känna skuld över 

att de inte hjälpte till tillräckligt och inte hanterade situationen tillräckligt bra. Barnen i Van 

Perys och Robers (2012) studie blev oroliga när föräldern var inlagd. De kände att det var 

deras eget fel och de saknade föräldern. De blev oroliga över vad som skulle hända dem om 

föräldern dog. Barnen märkte även att de själva blev mer ledsna och arga när föräldern var 

sjuk.  

Barnen blev ledsna ibland när föräldern var irriterad och arg (Backer et al. 2016). Barnen 

blev även arga ibland när föräldern var ledsen eller arg men de berättade det oftast inte. De 

kunde även bli arga över förälderns sjukdom då deras rutiner blev avbrutna. Då föräldern var 

sjuk kunde barnen inte alltid göra de saker som de ville göra. De saker som var planerade 

ställdes ibland in och det gjorde barnen arga.  Barnen kunde ibland känna att det var de som 

var anledningen till varför föräldern var arg.  

Barnen visste om att föräldern inte kunde ta så mycket ansvar och kände då att de själva 

behövde det (Östman, 2008). Barnet blev lidande då det behövde ta ansvar för att ingen 

annan gör det. Barnen blev ibland arga på sina föräldrar för att de inte var som andra 

föräldrar.   
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När föräldern blev sjuk kunde barnet placeras i en fosterfamilj (Murdoch & Hall, 2008). 

Detta innebar ibland att barnets rutiner ruckades. De kände sig då rädda och ångestfyllda. De 

oroade sig över att de kanske aldrig skulle få se föräldern igen och över vad som skulle hände 

med dem själva. Att behöva ändra sina rutiner gjorde att de kände sig osäkra och oroade sig 

över framtiden. Det var lättare att hitta en rytm i livet när föräldern var frisk. Men när 

föräldern var sjuk så var allt känslomässigt svårt. Barnen kände förlust och sorg över att inte 

ha en vanlig familj (Trondsen, 2012). De saknade att ha en förälder som fanns med hela tiden 

och hjälpte till med skola och aktiviteter. Barnen saknade att ha en förälder som hade ett 

samtal och inte satt apatiskt och tittade ut i ingenting. De kände sorg över att inte kunna ha en 

relation till sin förälder på ett sätt som deras vänner hade med sina föräldrar. Barnen kunde 

dock känna att deras friska förälder hade en dämpande effekt på den sjuka (Backer et al. 

2016). Detta gjorde att barnen hade lättare att hantera situationen. Den friska föräldern kunde 

hålla rutiner och var mer förutsägbar än den sjuka föräldern. Skolan var enligt barnen viktig 

för rutinerna och för att träffa vänner. Även om det inte gick så bra för hälften av barnen och 

de blev arga på skolan så ansåg de att skolan var viktig.  

Barnen kunde känna ensamhet av två anledningar (Östman, 2008). Den ena var att barnet 

inte hade någon att prata med. Den andra var att den sjuka föräldern fick all uppmärksamhet 

och barnet hamnade i skymundan. Barnen kände att de också hade problem som de ville få 

hjälp med men att de ofta fick lösa dessa på egen hand. Vissa av barnen menade att de kunde 

få information om sjukdomen men inte information om vad de skulle göra för något. Enligt 

Trondsen (2012) kände de sig osynliga i familjen. 

Stigmatiseringen gjorde att de kände att andra familjer såg på dem som annorlunda 

(Östman, 2008). Folk var ofta rädda för psykiskt sjuka personer. Tonåringar med psykiskt 

sjuka föräldrar kände däremot att de hade en större mognad och självkänsla än de jämnåriga 

som hade friska föräldrar.  

Vissa av barnen kunde förstå förälderns lidande och sätta sig in i situationer där de varit 

med om liknande saker (Murdoch & Hall, 2008). Ett barn berättade om hur hon och en vän 

hade varit i ett övergivet hus. Hon kunde likna upplevelsen med sin mammas sjukdom, även 

om hon ansåg att det varit skrämmande så blev det lättare då hon haft ett stöd med sig.  

Vissa barn sa att de satte föräldrars behov först och kände därför inte rädslan, ilskan och 

frustrationen (Murdoch & Hall, 2008). De blev olyckliga när de inte kunde uttrycka sina 

negativa känslor. De kände att de ville hjälpa sina föräldrar men insåg att de själva också 

behövde hjälp. 
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Barnen kände kärlek till den sjuka föräldern och ansåg att den var omtänksam (Östman, 

2008). Vissa barn önskade att deras sjuka förälder var någon annan även om de älskade den.  

 

Att vara i behov av stöd och hjälp 

Barnen hade behov av att prata för att göra situationen lättare (Östman, 2008). De barn som 

inte tidigare hade haft någon att prata med ansåg att det var väldigt skönt att få berätta om sin 

upplevelse. De ansåg att det var viktigt att ha en gemenskap utanför familjen. Där kunde de 

prata om både sig själv och sin förälder. De ville gärna prata med någon som arbetade med 

psykisk sjukdom, men det var sällan som de fick göra det. 

 Barnen ansåg att deras far- och morföräldrar var viktiga för dem (Backer et al. 2016). De 

gav dem uppmärksamhet och var en bra distraktion från den sjuka föräldern. Även husdjur 

var mycket viktigt för barnen. Djuren gjorde barnen glada och de kände att de kunde prata 

om allt med dem och de var roliga att leka med. 

 Barnen kände att deras vänner inte alltid förstod vad de gick igenom och att de ville prata 

med någon professionell (Trondsen, 2012). Det var dock få av barnen som hade gått till en 

professionell då de kände att det var ett svårt steg att ta. De som hade pratat med en 

professionell hade olika erfarenheter. Vissa tyckte att det var svårt att öppna upp sig för 

någon de inte kände. Andra däremot tyckte att det var skönt att ha någon att prata med. Det 

var viktigt att ha samma person att prata med och inte olika varje gång. Den professionella 

hade hjälpt dem med självförtroende och att veta var de kan sätta ansvarsgränsen.   

 

Att få och inte få kunskap och information  

När barnen inte visste att föräldern var sjuk så såg de föräldern och sjukdomen som samma 

person (Foster, 2010). De kunde inte förstå när föräldern var sjuk utan såg bara oförklarliga 

beteenden och humörsvängningar. I de flesta artiklar framkom det att barnen inte fick någon 

information angående deras förälders psykiska sjukdom. Barnen kände att de blev 

undanhållna viktig information (Van Parys & Rober, 2012). Detta var ett problem då 

sjukdomen påverkade stora delar av familjelivet (Trondsen, 2012). Fick man inte information 

var det lätt att man blev frustrerad, rädd och orolig. Ibland ville föräldrarna undanhålla 

informationen även efter att barnet själv hade konstaterat att föräldern var psykiskt sjuk. 

Ungdomarna i Trondsens studie menade att information bör ges till barn så tidigt som 

möjligt. Dels för att förstå varför föräldern ändrade sitt beteende. Dels för att det inte ska bli 
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en smärtsam eller hemsk upplevelse att få reda på förälderns sjukdom genom att föräldern 

försvann, blev psykotisk, försökte begå självmord eller blev inlagt på sjukhus. 

 Barnen blev stärkta av att ha mer information om sjukdomen (Afzelius, Plantin & 

Östman, 2017). De blev mindre oroliga hemma och inte lika arga i skolan. De förstod varför 

föräldern agerade som den gjorde och kunde lättare hantera förälderns ilska. Även barnen i 

Backer et al.s studie (2016) ansåg att det var viktig att prata om den sjuke förälderns symtom. 

De tyckte att det var viktigt att kunna förbereda sig genom att veta vilket humör föräldern 

hade. Barn som hade mer kunskap om deras föräldrars sjukdom hade lättare att anpassa sig i 

olika situationer (Mordoch & Hall, 2008). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Artikelsökningen försvårades av att det fanns fler artiklar om hur föräldrar upplever det att ha 

ett barn med psykisk sjukdom än artiklar om barns upplevelser.  

Antalet artiklar vid sökningarna varierade beroende på vilka sökord som användes. Det 

kunde variera mellan hundratals artiklar och nästan inga alls. Några ord som användes var 

parents, parenting, child, adolescent, adolescence, experience, interview, depression, mental 

health, mental illness, bipolar och child-parent relation. Författaren valde därför att gå 

igenom en stor sökning och hitta artiklar. Detta har då begränsat översikten då flera databaser 

inte användes i resultatet. Författaren ansåg att de artiklar som valdes hade olika vinklar på 

barnens syn och valde därför att använda denna sökning och inte gå igenom fler stora 

sökningar. 

   En begränsning var att vissa artiklar inte fanns i fulltext i någon databas kopplad till Ersta 

Sköndal Bräcke Högskola. Fulltext användes däremot inte som en avgränsning. Detta då 

vissa artiklar finns i en annan databas och kunde ha sorterats bort om man använde 

avgränsningen fulltext.  

I de artiklar då det inte bara var barn som intervjuades använde författaren enbart det som 

barnen sa. I en artikel var barnen vuxna men intervjuerna handlade om deras barndom. Detta 

kunde vara en svaghet eftersom de inte var barn då intervjuerna gjordes. Men det kunde vara 

en styrka då de kunde distansera sig till hur det var och se på ett annat sätt hur det har 

påverkat dem. I denna artikel användes enbart det som deltagarna sa om sin barndom. En 

annan artikel hade inte intervjuer utan analyserade vad ungdomar skrev fritt i ett online-
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forum. Författaren valde att ta med denna artikel eftersom ingen styrde vad de skrev och 

samtalade om. Dessutom var alla deltagare anonyma.  

I flera intervjustudier fick föräldrarna delta under intervjun. Detta kunde göra att barnen 

inte svarade uppriktigt på frågor. Föräldradeltagandet var viktigt för att barnen skulle känna 

sig tillräckligt säkra för att våga delta i studien.  

Författaren fick hjälp av sin handledare att diskutera arbetet men var ensam under 

artikelanalysen. 

  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelser och behov av stöd hos barn 

som lever med en eller flera föräldrar med psykisk sjukdom/störning Detta resulterade i temat 

att anpassa sig och samtidigt ta hand om sig själv. Det temat utmynnade sedan i sju 

underteman: (a) att behöva lära sig tecken på sjukdom (b) att anpassa sig efter och hantera 

föräldern (c) att ta ansvar för familjen (d) att känna sig utanför (e) att ha blandade känslor (f) 

att vara i behov av stöd och hjälp (g) att få kunskap och information. 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån vetenskaplig forskning och kopplas till Orems teori 

om egenvårdsbalans. 

Barn som lever med föräldrar med psykisk sjukdom behöver stöd, hjälp, information och 

kunskap. De behöver få hjälp att förstå vad som händer och på vilket sätt deras förälder är 

sjuk. 

Uttrycket ”Kunskap är makt” är allmänt vedertaget och återkommer som tema i olika 

artiklar som har undersökt vilken effekt stöd och information kan ge till barn som lever i en 

familj med minst en förälder med psykisk sjukdom (Johansson, 2004). I en studie fick barn 

läsa en informationsbroschyr om mental ohälsa (Grové, Melrose, Reupert, Maybery & 

Morgan, 2015). Barnen i studien ansåg att de fick mer kunskap om myter de hade. Foldern 

gav dem även information och verktyg till att använda den informationen och även en större 

förståelse och acceptans av deras sjuke förälder. Kunskap ger en större egenvårdskapacitet 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Med en större egenvårdskapacitet så har man verktyg 

till att hantera olika situationer bättre och därmed tillgodose sina egenvårdsbehov på ett bättre 

sätt.   

 I en studie användes en DVD som undervisningsverktyg för att ta reda på om barn kunde 

förbättra sina kunskaper om psykisk sjukdom och lära sig hanteringsstrategier via filmen 

(Grove, Reupert & Maybery, 2013). Resultatet visade att förståelsen och kunskaper kring 
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psykisk sjukdom förbättrade. Missuppfattningar, till exempel att det var barnets fel att 

föräldern var sjuk, förändrades. Barnen insåg också att det inte fanns anledning till att 

uppleva känslor som skuld och rädsla. Däremot blev inte barnen bättre på att söka hjälp av 

andra utanför familjen. En trolig orsak till detta var att barnen uppfattade att psykisk sjukdom 

var något som var skambelagt och skulle vara en hemlighet inom familjen. Artikelförfattarna 

rekommenderade att också andra former av insatser. Dessa insatser behövs för att barnen inte 

bara ska få information utan även möjlighet till stöd från andra utanför familjen.  

 En annan studie undersökte vilka insatser som gjordes för familjer med psykisk sjukdom 

(Marston, Stavnes, Van Loon, Drost, Mayberry, Mosek, Nocholson, Solantus & Reupert, 

2016). De fann att psykoedukation, information, aktiviteter utanför hemmet och stöd var 

effektiva insatser riktade mot barnen. Barnen behövde även lära sig problemlösande 

strategier och strategier för att hantera förälderns sjukdom.  Insatser riktade mot föräldrarna 

var psykoedukation, beteendeförändrande utbildning, utbildning i hur de kunde vara bättre 

föräldrar och även hur de kommunicerade inom familjer och strategier för att hantera sin 

sjukdom. Marston et al. såg att sjukvården behöver förstå den utbildning som ges och göra 

den individanpassad.  

 Barn till föräldrar med psykisk sjukdom behöver omsorg och omvårdnad så att deras 

basala behov tillgodoses (Hedman Ahlström, 2014). De behöver ibland hjälp socialt för att 

utveckla relationer till både barn och vuxna. Barnen kan behöva vägledning för att klara av 

praktiska saker i vardagslivet. De behöver få information om sjukdomen på ett sätt som de 

förstår och som är anpassat efter deras ålder och språk. Det är viktigt att barnen ska få 

utrymme till att ställa frågor under dessa informativa samtal. Det bör även finnas platser som 

är miljömässigt anpassade till barn och ungdomar, både i primärvården och i den psykiatriska 

vården. Hedman Ahlström menar att det är viktigt med stödgrupper till barn och ungdomar så 

de får träffa andra i samma situation.  

Författaren finner utifrån detta att det är viktigt att ge barn information och stöd. Denna 

kunskap behövs föras vidare till sjuksköterskor, föräldrar med psykisk sjukdom och barnen 

till dessa föräldrar. Dessa stöd stärker barnens egenvårdskapacitet och leder till bättre hälsa 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Barnen i resultatartiklarna uttryckte att det var viktigt att ha någon att prata med. Vilket kan 

ses som en del av Orems egenvård.  

  I analysen uppmärksammades även att barnen ansåg att deras mor- och farföräldrar var 

viktiga för dem då de var en distraktion och att de gav barnen uppmärksamhet. Även husdjur 

var viktiga då dessa var en bra lekkamrat och de var lätta att prata med då de alltid lyssnade. 
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Författaren tänker att mor- och farföräldrarna är viktiga för barnens modellinlärning vilket 

stöds av Wiklund Gustin och Lindwall (2012). Då de inte kan lära sig av den sjuke föräldern 

kan de lära sig av mor- och farföräldrarna. De kan även vara bra för barnen då barnen inte 

behöver ha samma krav på närståendeomsorg. Även flera av barnens universella 

egenvårdsbehov blir uppfyllda. Författaren tänker att djuren kan vara bra då de alltid lyssnar 

och inte dömer. De finns alltid till hands och barnen kan berätta om hemligheter som de inte 

vågar säga till någon annan. Detta kan vara bra så att barnen inte känner att de behöver vara 

ensamma med sina problem. Det kan även göra det lättare att senare berätta för någon vuxen 

om man redan har pratat om sina problem högt.  

Enligt Orems teori medför förälderns psykiska sjukdom att dennes närståendeomsorg 

sviktar vilket leder till barnets egenvårdsbehov försämras (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Detta kan leda till stress och sjukdom hos barnet. Skulle barnet få information skulle 

detta kunna medföra att barnet får förståelse för att föräldern ibland inte klarar av att ta 

ansvar.  

 I alla resultatartiklarna visade det sig att barnen märkte av förändringar kring beteenden 

eller rutiner hos föräldern genom att observera och ”hålla koll”. Även Weinberg och Tronick 

(1998) såg att barn redan vid tre månaders ålder kunde uppmärksamma och reagera på 

förändringar i mammans beteende.   

 Även Hedman Ahlström (2014) visar att det medför konsekvenser för barnen att leva med 

en förälder med psykisk sjukdom. Till exempel när förälderns uppträdande skiftar i både tid 

och uttryck kan det leda till en känsla av osäkerhet för barnen. Det är oftast barnet som 

märker av när föräldern insjuknar (Socialstyrelsen, 2013) Barnet kan uppleva både ökad 

rädsla och vaksamhet i och med att de förstår och har lärt känna tecken. Barnen i Bee, Berzin, 

Calam, Pryjmachuk och Abels studie (2013) beskrev en känsla av oförutsägbarhet i 

förälderns uppträdande, vilket ledde till en väsentlig påverkan på barnens känslomässiga 

mående och upplevelse av säkerhet.  

 Föräldrar som har psykiska problem har i allmänhet svårigheter med mentaliserings-

förmågan (Socialstyrelsen, 2013). Denna förmåga inbegriper bland annat att kunna förstå hur 

andra tänker och att kunna se sig själv utifrån. Den här sociala förmågan har samband med 

anknytning (Hwang & Nilsson, 2011). Den som växer upp med en trygg anknytning får 

lättare att sätta sig in i hur andra tänker. 

Författaren ser utifrån detta att det kan vara bra att fråga sig ifall barnen kommer att få 

problem med mentaliseringsförmågan då deras föräldrar har svårt med den. Det skulle i så 
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fall kunna visa sig som svårigheter i att interagera med sina jämnåriga och att barnen har 

lättare att hamna utanför.  

 Enligt Hedman Ahlström (2014) anpassar sig inte barnen bättre ju längre tid som går. Om 

det inte finns ett stöd runt dem så uppstår problem runt rädsla, skuld och ansvarstagande. 

 Barnen ville inte oroa föräldern med sina egna problem och valde att dölja dessa. De ville 

även lösa förälderns problem, trots att det ibland inte var möjligt. Annan forskning visar på 

att föräldrarna trodde att barnen inte alltid märkte att de blev sjuka och att barnen inte alltid 

såg symtomen (Stallard, Norman, Huline-Dickens, Salter & Cribb, 2004). Det visade sig 

däremot inte stämma. Barnen oroade sig ofta över sin förälder även om den inte alltid 

berättade det för föräldern.  

 Med stöd i Bowlbys teori kan detta förstås då barnen inte har en stabil anknytning till 

föräldern och därför får svårt med samspel och problemlösning. Utifrån Orems (2003) teori 

har dessa barn inte en trygg omgivning vilket göra att de inte tillgodoser sina grundläggande 

behov. Den trygga omgivningen är en förutsättning för hälsa.   

 Strategier för att hantera vardagen kunde vara att distansera sig från föräldern genom att 

göra aktiviteter utanför hemmet. Då hanterbarheten gentemot föräldern blev ohållbar valde 

barn att inte delta i familjelivet. Detta kunde medföra att vissa barn fick problem kring 

alkohol, droger och kriminalitet vilket kan förstås som att möjligheten till god 

egenvårdskapacitet försvåras. Riskfaktorer som orsakar ett missbruksproblem handlar om den 

egna personligheten, den psykiska mognaden och otrygga och instabila relationer under 

uppväxten (Hwang & Nilsson, 2011). Även antisocialt beteende, som kriminalitet, kan ha sin 

orsak i att olika riskfaktorer under barndomen samspelat. Författaren ser därför att det är 

viktigt att hjälpa dessa barn i tid. Det underlättar för alla om dessa barn får hjälp innan de 

hamnar i kriminella beteenden.  

 Barnen ser utifrån sin egenvårdskapacitet att alkohol, droger och kriminalitet är ett sätt för 

att hantera sina känslor. Det är även ett sätt att hantera sin egenvård då de slipper problemen 

som de har i samband med den sjuke föräldern.  

I familjer med en förälder med psykisk sjukdom var rollerna oftast omvända då det är 

meningen att föräldern ska ta hand om barnet. Barnen axlade föräldraskapet och ansvaret för 

familjen, främst då föräldern var sjuk. Detta fick konsekvenser för familjerelationen. Dels 

kunde det vara svårt att låta föräldern vara förälder, dels kunde ansvarsbördan bli för tung.  

 Andra studier visar att föräldrarna kunde tycka att det var bra att barnet tog ansvar för dem 

(Stallard, Norman, Huline-Dickens, Salter & Cribb, 2004). De kände det som något positivt 
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att barnet lagade mat, städade och tog hand om resten av familjen när föräldern själv inte 

kunde göra det. Föräldrarna kunde ibland låta sina egna behov komma före barnets behov. 

 För utomstående kan det se ut som om barnet klarar av att ta över föräldrarollen (Hedman 

Ahlström, 2014). Men det har visat sig att denna ”parentification” påverkar barnet negativt 

och kan leda till försämrat självförtroende och depression, eftersom barnets ålder och 

mognad inte stämmer överens med ansvarstagandet. Det är viktigt att identifiera familjer där 

barn har vuxenansvar för att barnet inte ska behöva ta lika mycket ansvar utan få vara ett 

barn. Ett projekt i Amerika vid namn Positive Connections som vänder sig till barn i åldern 8 

– 13 år som har en förälder med psykisk sjukdom (Orel, Groves & Shannon, 2003). 

Projektets syfte var att förbättra barnens förmåga att förstå och hantera förälderns sjukdom 

genom kunskap, stöd och skapa sociala nätverk med andra vuxna. Det visade sig att barn som 

deltog i programmet fick strategier för rolltagande inom familjen, vilket ledde till att de inte 

längre tog lika stort ansvar. De lärde sig också att lita mer på andra vuxna, både inom och 

utanför familjen. Detta gör att ansvaret flyttas tillbaka från barnet till föräldern. 

 Socialstyrelsen (2013) anser att ansvaret för familjen inte ska ligga på barnet. Det kan vara 

positivt att ta ansvar, men det kan även bli för tungt och leda till problem med skolarbete, 

kamratrelationer och den egna hälsan. Insatserna bör därför riktas till föräldrarna. Vilket är 

som författaren har funnit i sitt resultat samma sak som barnen anser.  

 En intervjustudie gjordes med föräldrar som har psykisk sjukdom med syfte att få 

fördjupad kunskap kring vilka strategier och utmaningar som föräldraskapet medför (van der 

Ende, van Busschbach, Nicholson, Korevaar & Van Weeghel, 2015). Några av strategierna 

som framkom var att vara förebild för sina barn, att ha familjeaktiviteter anpassade till 

barnets ålder, att skapa en balans mellan ansvar för barn och tid för sig själv samt att ta emot 

stöd från släkt, vänner och professionella. Slutsatsen utifrån studien var att vårdens 

huvudsakliga uppgift bör vara att stötta föräldrarna i deras föräldraskap.   

 Författaren ser utifrån resultatet att barn tar mer ansvar än de ska behöva göra. Därför bör 

föräldrarna få information om hur de ska hantera sitt föräldraskap. Föräldrarna behöver få 

hjälp av vårdpersonalen för att få en större egenvårdskapacitet enligt Orems teori (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Även barnen behöver få ökad egenvårdskapacitet genom att se hur 

andra familjer ha det och se att de inte behöver ta lika mycket ansvar. Författaren anser att i 

första hand behöver föräldrarnas egenvårdskapacitet förbättras så att barnet inte ska behöva ta 

lika stort ansvar.  

 Flera studier i resultatet visar att barnen kände sig annorlunda och ensamma. Andra 

forskningsresultat bekräftar att barn känner sig isolerade, både känslomässigt och 



  
 20 (31) 

 

funktionellt, från sina jämnåriga (Bee, Berzins, Calam, Pryjmachuk & Abel, 2013). I denna 

undersökning framkom att vänskapsrelationer är en viktig komponent i livskvalitén för barn 

som lever med förälder med psykisk sjukdom.  

Känslan av isolering som många barn som lever med en förälder med psykisk sjukdom 

upplever, minskades om de fick möjlighet att möta andra barn med liknande erfarenheter 

(Wolpert, Hoffman, Martin, Fagin & Cooklin, 2015). Detta bekräftas av Orel, Groves och 

Shannon (2003). Att tillsammans med andra med liknande problem få möjlighet att prata om 

sin situation leder till förståelse för att man inte är ensam. I förlängningen blir självkänslan 

bättre. Enligt Orem (2003) så är det viktigt med social kontakt enligt de universella behoven. 

Det kan utgöra en del av personens egenvård och vara bra för personen. Dessa barn har oftast 

inte någon att vara med och har därför en sämre egenvårdsbalans jämfört med andra barn 

som har vänner.  

Författaren ser ett behov hos dessa barn att få träffa andra barn i sin egen ålder. Det går att 

göra genom stödgrupper för dessa barn så att de får en gemenskap med barn i sin egen ålder 

och ser att de inte är ensamma i situationen. Ett exempel på program som ger denna 

möjlighet är ”Kids with Confidence Adolescent”. Programmet erbjöd barn möjlighet att träffa 

jämnåriga för att tillsammans prata om sina upplevelser och svårigheter, träna på sociala 

förmågor samt ha roligt (Hayman, 2009). Programmet var uppskattat bland deltagarna som 

kunde märka att självkänslan och förmågan att hantera svårigheter förbättrades efter att ha 

varit med i  

programmet.  

 Resultatartiklarna tar upp många olika känslor som barnen hade. De kände rädsla och 

osäkerhet för att föräldern kunde ändra humör från en sekund till en annan. De var rädda för 

att de visste att föräldern ofta reagerade med ilska. Rädslan handlade också om att föräldern 

kunde skada sig eller ta livet av sig. Barnen kunde känna oro om de inte visste var föräldern 

befann sig. Ett orosmoment för barnen var om någon var sen, de trodde då att personen hade 

tagit livet av sig. Författaren anser att detta kan bero på att barnets närståendeomsorg har 

anpassats efter föräldern (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). De vet att om föräldern är sen 

så kan den ha tagit livet av sig och barnet kan därför tro att samma sak skulle ske om andra 

personer var sena. Detta kan man även se utifrån Pawlows teori om betingning (Hwang & 

Nilsson, 2011). Pawlow såg att om man blev utsatt för samma sak under en längre tid kunde 

man tro att detta skulle hända även om det inte gjorde det.  

 En studie bekräftar att det är känslomässigt påfrestande att leva med en förälder med 

psykisk sjukdom och är en riskfaktor, en så kallad stressor, för barn som kan ge konsekvenser 
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för dess utveckling (Pretis & Dimova, 2008). Stress som uppkom berodde till stor del på 

barnets ålder och motståndskraft. För att kunna identifiera vilka riskfaktorer och 

skyddsfaktorer barnet hade användes en undersökningsmall. Denna låg sedan till grund för 

fortsatt arbete med barnet. Vissa barn klarar av att växa upp under riskfaktorer som andra 

barn inte hade klarat av (Hwang & Nilsson, 2011). Dessa stresståliga barn har en bra relation 

till någon vuxen, en bra självbild och positiva erfarenheter. Dessa barn är dock väldigt få och 

de flesta barn som blir utsatta för stressorer och riskfaktorer mår väldigt dåligt. 

 Dessa barn känner att de inte kan ta hjälp av utomstående för att hantera sina känslor utan 

skapar själva en stor egenvårdskapacitet för att klara av den egenvård som de har. Författaren 

anser att sjuksköterskan bör se till barnens egenvård, hur mycket de klarar av och hur mycket 

de faktiskt behöver ta på sig känslomässigt. Sjuksköterskan behöver även se till barnets 

känslor och anpassa sig till dessa. Kommer föräldern till vården och har med sitt barn är det 

viktigt att även se till barnet. Är barnet stressat och oroligt bör någon sitta lugnt och förklara 

vad som händer. Det är viktigt att visa att barnet är sett och inte hamnar i skymundan.  

 

Kliniska implikationer  

Den här översikten visar att barn som lever med en förälder med psykisk sjukdom har stort 

behov av stöd och kunskap för att på så sätt stödja den egenvårdande förmågan. Barn som 

lever i en familj där föräldern har psykisk sjukdom bör uppmärksammas. Detta bör 

observeras inom alla psykiska instanser och även inom primärvård och mödravård. När det 

framkommer inom vården att en vuxen person har psykisk sjukdom bör det undersökas om 

den har barn. Har personen barn bör extra insatser sättas in riktade specifikt mot barnet. Detta 

stöd och kunskap bör vara inriktat till det enskilda barnet så att det kan få en förstärkt 

egenvårdskapacitet.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det behövs undersökas vilken kunskap och förståelse som sjuksköterskan har om dessa barn. 

Detta behövs för att få en djupare förståelse för hur man ska kunna nå barnen och vilka 

insatser som behövs både förebyggande och behandlande. Det är viktigt att se 

sjuksköterskans perspektiv för att förstå på vilket sätt barnet påverkas så att man sedan kan 

förstå barnets perspektiv.  
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Slutsats 

Utifrån denna litteraturöversikt har författaren funnit att barn som lever med psykiskt sjuka 

föräldrar känner sig ensamma och upplever att de inte får den hjälp de skulle behöva. Det 

finns en stigmatisering över att deras familj är annorlunda. Barnen anser det viktigt att få 

prata med andra i samma situation.  Barnen vill ha strategier och kunskap rörande förälderns 

sjukdom. Vården måste bli bättre på att fånga upp dessa barn och sätta in olika åtgärder 

utifrån det enskilda barnet och dess familj.  

 Det är viktigt att låta barnen vara barn.   
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& Rober, P. 
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