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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett vanligt folkhälsoproblem i Sverige. Psykisk sjukdom 

innebär inte bara lidande för patienten utan även för dess anhöriga, och 

särskilt för patientens minderåriga barn. Det kan vara svårt att kombinera 

psykisk sjukdom och föräldraskap då det minderåriga barnets grundläggande 

behov riskerar att försummas. Detta kan skapa en ohälsa och ett onödigt 

lidande som finns kvar hos individen även i vuxen ålder enligt stress- 

sårbarhetsmodellen. Det är sjuksköterskans ansvar att även se till patientens 

familjemedlemmars hälsa. 

Syfte: Att få kunskap om vuxna barns upplevelser av att ha haft en förälder med 

psykisk sjukdom under sin uppväxt samt hur de upplevt och upplever hälsa. 

Metod: Litteraturöversikt enligt Fribergs metod. Denna litteraturöversikt innehåller 

tio studier som är hämtade från Cinahl Complete, Medline with full text och 

Pubmed. Abstrakt lästes med helikopterperspektiv och både kvalitativa och 

kvantitativa studier valdes av relevans för studiens syfte. Författarna 

diskuterade likheter och skillnader i studiernas resultat. Teman och 

subteman definierades. 

Resultat: 
Tre teman definierades; upplevelser av ombytta roller, 

känslomässiga upplevelser samt upplevd hälsa som vuxen.  

Diskussion: Studiernas tre mest utmärkande resultat diskuteras i relation till Travelbees 

omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer, vad information till det 

minderåriga barnet har för betydelse och hur man kan arbeta preventivt för 

att främja upplevelsen av hälsa hos barn med en psykiskt sjuk förälder. 

Nyckelord: Psykisk sjukdom, vuxna barn, upplevelse, förälder, minderåriga barn. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Mental illness is a common health problem in Sweden, and may not only 

cause patient suffering, but also his or the patient`s family, particularly 

under aged children.  Parents with mental illness may neglect or be less 

attentive to the children`s basic needs, and according to the stress-vulnerable 

model this may cause poor health under unnecessary life-long suffering for 

the child. It is the nurse`s responsibility to also ensure the patient`s family 

members´ health. 

Aim: To gain knowledge of adult children’s experiences of having a parent with 

mental illness during his or her childhood, as well as how they experience 

their own health. 

Method: Literature review by Friberg´s method. This literature review includes ten 

studies, which are taken from Cinahl complete, Medline with full text and 

Pubmed. Abstract was read by helicopter perspective and both qualitative 

and quantitative studies were selected. The authors discussed the similarities 

and differences in the results of the studies. Themes and subthemes were 

defined.  

Results: Three themes were defined; experiences of role change, the emotional 

experiences and experiences of health of an adult.  

Discussion: The three most characteristic themes of the study are discussed in relation to 

Travelbee's nursing theory of interpersonal relationships, the importance of 

information given to the underaged child, and how to work preventive in 

order to promote the experience of health in children with mentally ill 

parents. 

Keywords: Mental illness, adult children, experience, parent, underage children. 

 

 

 



 
 

 
 

 

   

Innehållsförteckning 

 

INLEDNING ....................................................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 1 

ATT VARA FÖRÄLDER MED PSYKISK SJUKDOM .......................................................................................... 1 

ATT VARA BARN TILL EN PSYKISKT SJUK FÖRÄLDER .................................................................................. 2 

SJUKSKÖTERSKANS HÄLSOFRÄMJANDE FUNKTION ................................................................................... 3 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................................. 5 

SYFTE ............................................................................................................................................................... 5 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ............................................................................................................................ 6 

JOYCE TRAVELBEES OMVÅRDNADSTEORI ................................................................................................ 6 

METOD ............................................................................................................................................................. 7 

DATAINSAMLING .................................................................................................................................... 7 

URVAL .................................................................................................................................................. 7 

ANALYS ................................................................................................................................................. 8 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................. 8 

RESULTAT ......................................................................................................................................................... 9 

UPPLEVELSER AV HÄLSA UNDER BARNDOMEN ......................................................................................... 9 

Upplevelser av ombytta roller ............................................................................................................. 9 

KÄNSLOMÄSSIGA UPPLEVELSER ........................................................................................................... 10 

Oro och stress .................................................................................................................................. 10 

Negativ sjävuppfattning .................................................................................................................... 11 

Isolering och ensamhet .................................................................................................................... 11 

Brist på information .......................................................................................................................... 12 

UPPLEVELSER AV HÄLSA SOM VUXEN .................................................................................................... 13 

Förståelse för barndomen ................................................................................................................ 13 

Relationen till andra .......................................................................................................................... 13 

Egen psykisk ohälsa ......................................................................................................................... 14 

Egenvård som vuxen ........................................................................................................................ 14 

DISKUSSION ................................................................................................................................................... 15 

METODDISKUSSION.............................................................................................................................. 15 

RESULTATDISKUSSION ......................................................................................................................... 16 

Oro och stress under barndomen ..................................................................................................... 16 



 
 

 
 

 

Brist på information under barndomen ............................................................................................. 18 

Egen psykisk ohälsa som vuxen ...................................................................................................... 19 

Att arbeta preventivt ......................................................................................................................... 20 

KLINISKA IMPLIKATIONER .............................................................................................................................. 21 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................................................................. 21 

SLUTSATS ....................................................................................................................................................... 21 

REFERENSFÖRTECKNING ................................................................................................................................ 23 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ................................................................................................................................... 28 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ....................................................................... 30 

 

 



 
 1 (35) 

 

Inledning 

Psykisk ohälsa är ett vanligt folkhälsoproblem och många som insjuknar i psykiatriska 

sjukdomar har minderåriga barn. I akutsjukvården har vi båda mött patienter med psykisk 

sjukdom och kommit i kontakt med deras barn och vi upplever att de uppmärksammas för lite 

i vården. Som allmänutbildade sjuksköterskor kommer vi möta föräldrar med psykisk 

sjukdom och deras barn i olika vårdformer. Som sjuksköterskor har vi även ansvar för att se 

till barnens situation. 

 Vi är intresserade av att få kunskap om hur personer som vuxit upp med en psykiskt sjuk 

förälder upplevt sin barndom och hur de upplever hälsa i vuxen ålder. Detta eftersom vi tror 

att dessa personers upplevelser kan hjälpa oss förstå minderåriga barns behov. 

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa är ett vanligt folkhälsoproblem i Sverige (Pellmer & Wramer, 2007). När en 

person insjuknar och diagnostiseras med psykisk sjukdom kan det innebära ett svårt lidande 

även för anhöriga enligt en rapport från Socialstyrelsen (2014). Psykisk sjukdom tar sig 

uttryck på olika sätt beroende på diagnos, men handlar till exempel om förändrad 

sinnesstämning, vanföreställningar, hallucinationer eller tankar som saknar förankring i 

verkligheten (Ottosson & Ottosson, 2010). 

 Under ett år söker tre till fyra procent av Sveriges befolkning vård inom vuxenpsykiatrin 

och många av dessa har minderåriga barn (Socialstyrelsen, 2009). Med minderåriga barn 

menas barn under 18 år enligt socialtjänstlagen (SFS:2001:453). Eftersom denna uppsats 

handlar om vuxna personers upplevelser från då de var minderåriga barn så kommer 

begreppet ”vuxna barn” användas då det syftas till personers upplevelser i vuxen ålder, över 

18 år. Då det syftas till upplevelser under barndomen, kommer begreppen ”barn” och 

“minderåriga” användas. Detta för att tydliggöra och specificera vilken ålder upplevelserna 

upplevs. 

 

Att vara förälder med psykisk sjukdom 

Önskan och viljan att vara en god förälder skiljer sig inte från en person med eller utan 

psykisk sjukdom (Hedman-Ahlström, 2010). De med en psykisk sjukdom ska dock förutom 

att hantera föräldrarollen även hantera sin sjukdom vilket kan vara en utmaning. 

En person med psykisk sjukdom kan innebära en fara för sig själv och andra (Skärsäter, 

2010). Känslan av att ha förlorat sitt sammanhang och bristen på kontroll är vanliga 
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upplevelser i samband med att drabbas av psykisk sjukdom. Bristen på kontroll handlar om att 

förlora kontrollen över sitt känsloliv, men också makten över sitt liv och sin vardag, vilket kan 

leda till känslor av hjälplöshet. Det är förvirrande att inte längre kunna lita på sig själv eller att 

kunna hjälpa sig själv ur destruktiva tankar. 

Att det kan råda brister i föräldraskapet för en psykiskt sjuk person visar en litteraturstudie 

av Thomas och Kalucy (2003). Den psykiska sjukdomen innebär enligt dem ett hinder för att 

tillfredsställa ett barns behov. Orsaken till det är främst bristen på motivation och ork till att 

vara emotionellt närvarande, vilket kan leda till att barnets behov blir försummat. 

 

Att vara barn till en psykiskt sjuk förälder 

Psykiskt lidande drabbar inte bara patienten utan även personer i patientens omgivning, och 

då särskilt deras minderåriga barn (Socialstyrelsen, 2014). En del barn lär sig att skilja mellan 

det avvikande beteendet som är sjukt och konstigt hos den psykiskt sjuka föräldern, och att 

älska det som är gott och som visar på välbefinnande (Skerfving, 2005). För en minderårig är 

upplevelsen av en psykiskt sjuk förälder ofta mer betungande än för en vuxen person eftersom 

det minderåriga barnet befinner sig i beroendeställning till föräldern. Ett minderårigt barn kan 

uppfatta förälderns avvikande och ibland aggressiva beteende som skrämmande och tro att 

föräldern vill skada dem. Detta eftersom barnet ofta har bristande kunskap om varför 

förälderns beteende är avvikande och hur barnet ska hantera sina egna känslor i den 

situationen. 

Den sjuka förälderns uttryck skiftar ofta över tid och beteendet kan uppfattas förvirrande 

för barnet som är i behov av kontinuitet och trygghet (Skärsäter, 2010). 

Utan information om vad som händer i det minderåriga barnets miljö, riskerar det att 

missuppfatta förälderns beteende och skuldbelägga sig själv till att vara orsaken till förälderns 

beteende (Skerfving, 2005). 

Alla familjemedlemmar påverkas när någon i en familj har allvarliga problem, och risken 

ökar för att de själva ska drabbas av psykisk ohälsa. Den risken är extra stor hos minderåriga 

barn, menar Söderblom (2005). 

Minderåriga barns livssituation och psykiska välbefinnande påverkas av förälderns 

psykiska sjukdom, ändå får deras situation väldigt lite uppmärksamhet (Skerfving, 2015). 

Barn är sårbara och beroende av den psykiskt sjuka föräldern, både praktiskt och 

emotionellt (Eriksson & Eriksson, 2008). Många minderåriga barn, och särskilt de som lever i 

en utsatt situation med psykiskt sjuk förälder, har behov av skydd och omsorg från vuxna 
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personer i omgivningen, samtidigt som det är de vuxna som ofta är orsaken till deras utsatthet 

vilket ger föräldrarna ett ansvar att ge dem den trygghet de behöver. 

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande funktion 

 Begreppet hälsa är ett av de fyra konsensusbegreppen människa, vårdande, miljö och hälsa 

(Dahlberg, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För att främja hälsa bör människan ses som 

en unik individ med unika behov och förutsättningar för att hantera sjukdom och lidande. 

Trygghet är ett centralt begrepp för upplevelse av hälsa enligt Dahlberg och Segesten (2010). 

De anser att begreppet hälsa bör ses som en förening av kropp, själ och ande. Hälsa innebär 

inte enbart frånvaro av sjukdom utan är en subjektiv och föränderlig upplevelse.   

Då sjuksköterskan inom alla vårdkontexter möter den psykiskt sjuka föräldern och deras 

minderåriga barn bör de ses som en helhet och sjuksköterskan behöver förstå vad hälsa, 

välbefinnande och lidande kan innebära för de enskilda personerna (Ozolins & Hörberg, 

2015). Hälsa är ett vårdvetenskapligt konsensusbegrepp och handlar om att känna inre balans 

och att ha en känsla av jämvikt i relation till medmänniskor och livet i övrigt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Upplevelsen av hälsa är sällan beständig utan varierar mellan individer och 

situationer. Hälsa kan ha olika innebörd för en individ i olika kontexter och ändras över tid, 

men det är individens upplevelse av hälsa här och nu som ska tas i beaktning. Begreppet hälsa 

betyder inte frånvaro av sjukdom utan handlar om individens upplevelse av välbefinnande 

som helhet. Relaterat till upplevelsen av hälsa är upplevelsen av trygghet som också varierar i 

olika kontexter. Det kan handla om trygghet i att vara människa, att hitta en mening och ett 

sammanhang, men också om yttre trygghet som handlar om miljö, tillgång till materiella ting, 

förtroendefyllda relationer och känslan av kontroll över tillvaron.    

Det minderåriga barnets upplevelse av hälsa är inte bara viktigt för barnets egen del utan 

också för den psykiskt sjuke föräldern då den minderåriga kan ha en hälsofrämjande inverkan 

på föräldern (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014; Eldh, 2014). 

Sjuksköterskans arbete styrs av olika lagar såsom hälso- och sjukvårdslagen, 

socialtjänstlagen och föreskrifter om hur sjuksköterskans arbete ska utföras. I hälso- och 

sjukvårdslagen framgår att all vård ska vara av god kvalitet och tillgodose patienters och 

anhörigas behov av trygghet (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). Från och med 2010 finns 

en ny punkt i hälso- och sjukvårdslagen som handlar om information och stöd till barn som är 

anhöriga till patienter (SFS: 1982:763, 2 g §). Det är socialtjänstens ansvar att se till att barn i 

samhället får det stöd och den hjälp de behöver (SFS: 2001:453). För att socialtjänsten ska 
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komma i kontakt med de minderåriga som är i behov av hjälp är bland andra legitimerade 

sjuksköterskor skyldiga att anmäla till socialtjänsten om misstanke finns att en minderårig far 

illa. 

Enligt stress- och sårbarhetsmodellen skapar stressfyllda miljöer kantade av rädsla och oro 

en sårbarhet hos den minderåriga (Ottosson & Ottosson, 2010). Hög grad av sårbarhet gör att 

individen tål stress i mindre omfattning och har svårare att hantera stressfyllda situationer 

även som vuxen. Hos vissa är sårbarheten hög, vilket kan innebära att vardagens utmaningar 

fyller stresskvoten, medan den hos andra är lägre vilket betyder att balansen rubbas först då 

individen utmanas av en större händelse som är påfrestande för känslolivet. 

Sjuksköterskan bör jobba familjefokuserat, vilket betyder att familjemedlemmarna 

involveras i vården av patienten för både patientens och familjemedlemmarnas upplevelse av 

hälsa (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). Genom familjefokuserad vård skapas en dialog 

mellan familjen och sjuksköterskan som leder till att familjen ses som en helhet och alla 

berördas behov kommer till uttryck.  

Sjuksköterskans ansvar är att ta till vara på de närståendes kunskaper och erfarenheter och 

om det behövs föra den närståendes talan (Socialstyrelsen, 2005). Det är sjuksköterskans 

uppgift att se till den minderårigas behov eftersom barnet själv kanske inte vet eller kan 

verbalisera vilka behov det har (Benzein, Hagberg och Saveman, 2014). 

I mötet med patientens familj bör sjuksköterskan visa att hon är närvarande och ge ett 

förtroendefyllt intryck så att familjemedlemmarna vid behov känner att de vågar ställa frågor 

(Wright, Watson & Bell, 1996/2002). Dialogen ska vara följsam och särskild uppmärksamhet 

kan behöva ges till anhöriga som är minderåriga (Dahlberg & Segesten, 2010). 

En intervjustudie av Sharp, McAllister och Broadbent (2015), visar att just medkänsla är 

av stort värde för patientens upplevelse av hälsa. Empati från sjuksköterskan gör att 

patienterna känner trygghet, och de känner sig bekräftade som människor då sjuksköterskan 

tar sig tid att lyssna på deras berättelse. 

En litteraturöversikt av hur patienter önskar att sjuksköterskor bemöter dem i vården 

(Finch, 2006) visar att de uppskattar när sjuksköterskor förmedlar medkänsla och äkthet. De 

uppskattar även då sjuksköterskor tar sig tid att lyssna på dem, är hänsynsfulla och uppriktiga. 

Benzein, Hagberg och Saverman (2012) menar att familjen ska involveras i vården av den 

sjuke för ökad hälsa hos den minderåriga och patienten. Familjen kan ses som en resurs för 

patienten vid sjukdom om den hjälper till att främja patientens hälsa genom att vara stöttande. 

Familjen kan å andra sidan vara en hälsorisk för patienten om familjerelationerna är 

destruktiva och till exempel innehåller våld (Benzein, Hagberg och Saverman, 2012). 
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Majoriteten av deltagarna i en studie med 634 svenska sjuksköterskor som informanter, 

anser att familjen har stor betydelse för patientens omvårdnad och rehabilitering (Benzein, 

Johannson, Franzen & Saveman, 2008). 

Legitimerade sjuksköterskors arbete ska följa Socialstyrelsens föreskrifter (2005) som 

bland annat beskriver att arbetet ska bygga på ett etiskt förhållningssätt, vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska inom dessa fält arbeta för att 

bevara det friska hos patienten, ha förmåga att kommunicera med patienten men även 

kommunicera med patientens familj på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 

Sjuksköterskan ska kunna vara följsam i kommunikationen för att skapa en god relation till 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Information som förmedlas ska vara begriplig och 

anpassad efter den enskilda patienten så att denna får chans att reflektera över informationen. 

Kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan ska bestå av aktivt lyssnande på 

patientens berättelse om sin situation (Eldh, 2014). 

 

Problemformulering 

Många med psykisk sjukdom i Sverige har minderåriga barn. Forskning visar att en förälder 

med psykiska problem kan ha svårt att tillgodose sitt barns behov. Det kan upplevas 

förvirrande för barnet att förälderns humör och känslouttryck varierar då det är i behov av 

kontinuitet och trygghet. Då minderåriga barn i stressfyllda miljöer inte får det stöd de är i 

behov av kan det leda till konsekvenser för barnet även då det når vuxen ålder. Sjuksköterskan 

ska arbeta för att bevara det friska hos patienten, ha förmåga att kommunicera med patienten 

men även med patientens familj. 

 Då det kan vara svårt att som sjuksköterska veta vilka behov minderåriga har är det av 

intresse att få kunskap om vuxna barns upplevelser av hur det var att växa upp med en 

psykiskt sjuk förälder och hur de upplever hälsa i vuxen ålder. 

 

Syfte 

Att få kunskap om vuxna barns upplevelser av att ha haft en psykiskt sjuk förälder under sin 

uppväxt, samt hur de upplevt och upplever hälsa. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt valdes Joyce Travelbees omvårdnadsteori (1971) som handlar om 

mellanmänskliga relationer mellan sjuksköterska och patient. Den mellanmänskliga relationen 

är i fokus i teorin där Travelbee menar att kommunikation är en viktig komponent för att 

kunna uppnå omvårdnadens mål som är hälsa.  

 Valet av teoretisk utgångspunkt är relaterad till uppsatsens syfte och är relevant då den 

fokuserar på att genom kommunikation lindra lidande, inte enbart för patienten, utan också 

för familjemedlemmarna som i denna uppsats utgör minderåriga barn.  

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Travelbees omvårdnadsteori grundar sig på att sjuksköterskans primära uppgifter är att hjälpa 

en individ, en familj eller ett samhälle att hantera och förebygga sjukdom och lidande. Ett av 

teorins grundläggande begrepp är kommunikation eftersom Travelbee menar att det är genom 

den sjuksköterskan skapar relationer och på så vis kan främja patienters och anhörigas 

upplevelse av hälsa. Eftersom psykisk sjukdom inte bara drabbar patienten utan även de 

anhöriga, är sjuksköterskans uppgift att även se till de anhörigas upplevelse av hälsa. För att 

lindra lidande behöver kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och anhöriga vara 

ömsesidig och grunda sig på en mellanmänsklig relation med förtroende för varandra. 

Travelbees omvårdnadsteori grundar sig även på att se människan som en unik individ, att 

lidande är en del av livet och att människan behöver skapa mening i tillvaron. Varje 

människas upplevelse av sjukdom eller hälsa är unik, liksom människan själv. 

Lidande är något alla människor upplever någon gång i livet och handlar ofta om förlust av 

något slag. Det kan handla om fysisk förlust eller en emotionell förlust som till exempel en 

minderårig vars förälder drabbats av psykisk sjukdom och blir personlighetsförändrad. 

Kommunikation är enligt Travelbee det viktigaste redskapet för att lindra lidande. Det är 

genom den som sjuksköterskan kan förmedla empati och förståelse för personens egen 

situation. Att bli lyssnad på är också viktigt för upplevelsen av mening. 

Att finna mening i tillvaron främjas genom en mellanmänsklig relation i sjuksköterskans 

omvårdnad av patienten eller den anhöriga. Det betyder att personens individuella behov 

bakom sjukdomen ska synliggöras och beaktas. God vård utförs av en sjuksköterska som även 

tar hänsyn till och använder sin egen unika person i mötet med patienten. Trygghet, mening, 

hopp och upplevelse av hälsa skapas genom en ömsesidighet i kommunikationen mellan 
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sjuksköterska och patient. Då tankar och känslor förmedlas mellan parterna får sjuksköterskan 

möjlighet att lära känna personens situation och önskemål så att behov kan tillfredsställas. 

 

Metod 

En litteraturöversikt innebär enligt Friberg (2012) att få en översikt över kunskapen inom ett 

omvårdnadsrelaterat område. I en litteraturöversikt tas det reda på vad det finns för forskning 

som är aktuell inom ett ämne för att bättre besvara sitt eget arbetes syfte. 

Författarna har använt sig av Fribergs (2012) modell för att samla in data samt för att 

analysera valda studier. Här nedan redovisas metodens delar, datainsamling, urval och analys 

av hur författarna sökte och hittade relevanta artiklar som svarar på uppsatsens syfte. 

 

Datainsamling 

Relevanta databaser som använts vid provsökning är följande: Cinahl complete som är en 

omvårdnadsrelaterad databas, Medline with full text och Pubmed.  

För att hitta relevanta sökord har författarna använt vetenskapliga studiers nyckelord samt 

Svensk MeSH, Termer för upplevelser och bemötande. Ord som användes vid provsökning 

var mental illness (psykisk sjukdom), adult children (vuxna barn), parent (förälder) och 

experience (upplevelse/erfarenhet). Dessa sökord gav inte tillräckligt med träffar, varför 

författarna valde att addera sökord för att komplettera de tidigare sökorden. De nya sökorden 

var mental disorders (psykiska störningar), mentally ill mothers (psykiskt sjuka mödrar), 

grown- up children (vuxna barn), adult outcomes (följden som vuxen), growing up with (växa 

upp med), parent-child relations (föräldrar-barn relation), mother-child relations (mor-barn 

relation) och emerging adult (unga vuxna). Begreppen depression (depression) och 

schizophrenia (schizofreni) dök upp vid provsökning av studier och valdes även med som 

sökord. 

Vetenskapliga artiklar granskades enligt Fribergs metod (2012). Det innebar att granska 

syftet så det var klart formulerat, att metodens alla delar var tydligt beskrivna och att resultatet 

svarade på uppsatsens syfte. De sökord som gav träffar finns i sökmatrisen 1 (bilaga 1). 

 

Urval 

Sökningen med de kompletterande sökorden gav många träffar vilket gjorde att författarna 

sökte med begränsningar. Enligt Friberg (2012) ska begränsningar vara ett stöd för att hitta 

relevanta artiklar som svarar på arbetets syfte. En tidsbegränsning sattes från 2005 till 2015 
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för att få fram så aktuell forskning som möjligt. Begränsningar angående språket sattes till 

“english” och ”fulltext” det vill säga att hela artikeln fanns tillgänglig. 

Författarna har använt både kvalitativa och kvantitativa studier, eftersom studierna oavsett 

metod svarat an mot uppsatsens syfte. Resultatet har utformats utifrån fyra kvalitativa studier, 

tre kvantitativa studier och tre med blandad kvalitativ och kvantitativ metod. Studierna 

använder samlingsbegreppet ”psykisk sjukdom” för sjukdomarna bipolär sjukdom, depression 

och schizofreni. Studierna kommer från Sverige, England, Australien, Indien, Nederländerna, 

Nya Zeeland och USA. De valda artiklarna och deras innehåll finns redovisat i resultatmatris 

2 (bilaga 2). 

 

Analys 

De valda artiklarnas sammanfattning lästes med ett helikopterperspektiv för att få en 

helhetsbild av vad studierna handlade om (Friberg, 2012). Med helikopterperspektiv menas att 

läsaren får en översiktlig bild av studierna, om de till exempel är kvalitativa eller kvantitativa 

och vilka deltagarna är. Med hjälp av ett helikopterperspektiv låser inte författarna tankarna 

vid ett specifikt ämne där det kanske inte finns tillräckligt med material, utan ska hjälpa 

författarna att tänka kreativt. 

Författarna har suttit bredvid varandra och tillsammans valt artiklar och utformat 

uppsatsen. Sammanlagt tio artiklar lästes och granskades var för sig. För en helhetsförståelse 

lästes de flera gånger och anteckningar gjordes i marginalen (Friberg, 2012). Efter att båda 

författarna läst alla studier flera gånger diskuterades skillnader och likheter i syftet, metoden 

och resultatet. Likheterna markerades med en färg och skillnaderna med en annan för att lätt 

skilja dem åt. För att få en översikt över alla studier kategoriserades de efter innehåll och 

kommenterades. Studiernas likheter delades sedan upp i teman och subteman som utgör detta 

arbetes resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden 

För att kunna vara så objektiva som möjligt i denna litteraturöversikt har förförståelsen i 

ämnet, som är att barn till psykiskt sjuka föräldrar inte uppmärksammas tillräckligt i 

vårdsammanhang, diskuterats. Förförståelsen hanterades sedan genom en ständigt pågående 

reflektion över insamlad information och texten som skapas utifrån den. För ett så 

sanningsenligt resultat som möjligt har all information i studiernas resultat som svarar på 
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studiens syfte redovisats och ingen information undanhållits. Forskningsetik handlar om att 

skydda och värna om människors autonomi, integritet och värde (Kjellström, 2012).  

 Till denna litteraturöversikt valdes tio vetenskapliga artiklar som alla var etiskt granskade 

eller godkända av en etisk kommitté. Detta är viktigt av respekt för studiens informanter, 

samhället och vetenskapen i sig.  

 Ambitionen angående uppsatsens språk har varit att vara noga med val av begrepp med 

hänsyn till nyansskillnader i ordens betydelse, detta särskilt vid översättning från engelska till 

svenska. 

 

Resultat 

Från studiernas resultat kunde tre teman definieras. Dessa teman baseras på det författarna 

anser vara kärnan av artiklarnas resultat och som svarar på uppsatsens syfte. Två av dessa 

belyser upplevelser av barndomen, och ett tema tiden som vuxen. Det första temat är 

Upplevelser av ombytta roller. Det andra temat är Känslomässiga upplevelser med fyra 

subteman; oro och stress, negativ självuppfattning, isolering och ensamhet och brist på 

information. Det tredje temat är upplevelser av hälsa som vuxen med fyra subteman; 

förståelse för barndomen, relationen till andra, egen psykisk ohälsa och egenvård som vuxen. 

 

Upplevelser av hälsa under barndomen 

Upplevelser av ombytta roller 

De vuxna barnen upplevde att de under barndomen varit tvungna att ta ett stort ansvar i 

hemmet (Knutsson Medin, Edlund & Ramklint, 2007; Van Parys, Smith, & Rober, 2014; 

Abraham och Stein, 2013; Abraham och Stein, 2012; Foster, 2010). Rollerna mellan det 

minderåriga barnet och den psykiskt sjuka föräldern blev ombytta och barnet fick ta 

föräldrarollen genom att ta hand om yngre syskon och utföra hushållsarbete. 

Barn till en frisk förälder hjälpte också till med hushållsarbete men huvudansvaret låg på 

föräldern som såg till och ville ha kontroll över - att barnet till exempel hade rena kläder och 

handlade mat. Minderåriga barn till en förälder med psykisk sjukdom upplevde att det var 

tidskrävande att ta ansvar över hemmet, vilket gjorde att de inte var ute och lekte med 

kompisar eller hade fritidsaktiviteter något som barn till psykiskt friska föräldrar gör. Ett ännu 

större ansvar vilade på de dem vars föräldrar var ensamstående. Då fanns det ingen annan som 

kunde vara med och stötta vare sig det minderåriga barnet eller den sjuke föräldern. 
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De vuxna barnen beskrev att de var tvungna att anta en vuxenroll under sin barndom 

tidigare än deras jämnåriga (Foster, 2010). På så vis upplevde de att deras barndom gick 

förlorad då den inte innehöll det som de i efterhand förstått att en barndom vanligtvis består 

av; trygghet, vänner och fritid (Knutsson Medin, Edlund & Ramklint, 2007; Mechling 2015). 

Förutom att de minderåriga antog en vuxenroll och tog ansvar för hushåll och yngre syskon 

tog de också rollen som vårdare till den psykiskt sjuka föräldern. Flera deltagare berättade i 

intervjuer att de tyckte föräldern många gånger skickades hem för tidigt från sjukhuset då den 

varit inlagd för vård, och inte var i stånd att ta hand om sig själv vid hemgång. De 

minderåriga barnen fick då se till att föräldern tog sig upp ur sängen på morgonen, skötte sin 

hygien och tog sina mediciner. 

Det omvårdnadsmässiga ansvaret över föräldern med psykisk sjukdom kunde också 

innebära att följa med föräldern till sjukhuset, hålla koll på återbesökstider och ordna med 

färdtjänst (Foster, 2010). De vuxna barnen upplevde att deras behov av omtanke och 

uppmärksamhet som minderåriga blev åsidosatta och att det istället var föräldrarnas behov 

som blev tillfredsställda.  

 

Känslomässiga upplevelser 

Oro och stress 

En studie av Knutsson-Medin, Edlund och Ramklint (2007) visar att de minderåriga barnen 

upplevde oro för sin psykiskt sjuka förälders hälsa. De upplevde oro bland annat för att 

föräldern skulle göra försök till självmord och för i vilket tillstånd föräldern skulle befinna sig 

i när de kom hem från skolan. 

Studien av Foster (2010) visar att det skapade en inre stress och lidande hos de minderåriga 

att inte veta vad som skulle hända från en dag till en annan. Personerna upplevde under sin 

barndom att den psykiskt sjuka föräldern bemötte dem på olika sätt beroende på dagsform; 

ibland stödjande och kärleksfullt och ibland med ilska och besvikelse. Barnen hade svårt att 

skilja mellan vilka beteenden som tillhörde deras föräldrars personlighet och vilka beteenden 

som var uttryck för sjukdomens symtom. 

Att de vuxna barnen upplevde oro och stress under barndomen visar även studien av 

Herbert, Manjula och Philip (2013), upplevelser av rädsla under barndomen förekom hos nära 

hälften av studiens deltagare. 
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De minderåriga kände behov av att vara närvarande hos föräldern även på grund av den 

sociala aspekten, att föräldrarna skulle bete sig dåligt, antingen i det egna hemmet eller i 

offentliga rum (Duncan & Browning, 2009). 

 

Negativ sjävuppfattning 

En studie av Manjula och Raguram (2013) visar att de som vuxit upp med en förälder med 

psykisk sjukdom upplevde sig ha lägre självkänsla än de med psykiskt friska föräldrar. De 

barn som var över tio år då förälderns sjukdom debuterade upplevde lägre självkänsla än de 

som var under tio år vid sjukdomens debut. Ju längre tid föräldern haft sjukdomen, ju lägre 

självkänsla upplevde barnet. Studien av Manjula och Raguram (2013) visar även att barnen 

till en psykiskt sjuk förälder kände sig intellektuellt underutvecklade vilket de som vuxna tror 

bero på att de inte haft samma tillgång till böcker, musik- eller konstupplevelser som de barn 

med friska föräldrar. 

 

Isolering och ensamhet 

Att vuxna barn upplevde känslor av isolering och ensamhet som minderåriga beror enligt 

studierna på flera faktorer (Foster, 2010; Abraham & Stein, 2013). En orsak var att de kände 

sig tvungna att vara fysiskt närvarande i hemmet för att ta hand om sin psykiskt sjuka förälder 

eller se till så att inget hände denne (Foster, 2010). På grund av förälderns tillstånd upplevde 

de minderåriga barnen att vad som helst skulle kunna hända när som helst vilket kunde leda 

till att de inte umgicks med vänner eller lämnade hemmet för fritidsaktiviteter. Utrymmet för 

barnets behov av egen tid och återhämtning upplevdes vara nästan obefintligt då de ville hålla 

sig nära föräldern för att se till dennes behov istället för att se till sina egna. Orsaken till de 

minderåriga barnens upplevelse av isolering och ensamhet tros också vara att symtomen hos 

den psykiskt sjuka föräldern, såsom vanföreställningar, gjorde att föräldern inte tillät besök av 

vänner eller släktingar. 

Studien av Abraham och Stein (2013), visar att känslan av ensamhet hos minderåriga som 

växer upp med en psykiskt sjuk förälder kommer av att föräldern på grund av sin sjukdoms 

symtom inte kunnat vara emotionellt närvarande. Detta gör att barnets behov av bekräftelse 

och uppmärksamhet inte tillfredsställs vilket kan vara orsaken till känslor av ensamhet i 

vuxen ålder. 
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Studierna av Duncan och Browning (2009) och Van Parys, Smith och Rober (2014) visar 

att de som vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder upplever isolering och ensamhet på grund 

av deras föräldrars växlande bemötande mot dem när de var barn.  

 

Brist på information 

Foster (2010) menar att minderåriga barn till psykiskt sjuka föräldrar har för lite kunskap om 

förälderns tillstånd och att det är därför de upplever känslor av ensamhet, förvirring och 

nedstämdhet. De vuxna barnen upplevde inte att de fick tillräckligt med information som 

minderåriga barn och att de inte heller fick adekvata svar då de ställde frågor.  

Studien av Knutsson-Medin, Edlund och Ramklint (2007) visar att minderåriga barn inte 

upplevde att de fick tillräckligt med information av vårdpersonal vid tillfällen då föräldern 

vistats på sjukhus. Barnen visste varken varför föräldern var inlagd på sjukhus eller vad som 

skulle hända härnäst. Bemötandet var bristfälligt då de knappt upplevde sig existera och inte 

upplevde att de blev sedda av sjukvårdspersonalen. De vuxna barnen som deltog i studien 

uppger att de hade behövt mer information under sin barndom och att någon borde följt upp 

hur hemmiljön såg ut för dem då deras psykiskt sjuka förälder skrevs ut från sjukhus. 

Herbert, Manjula och Philip (2013) uppger i sin studie att en tredjedel av 45 tillfrågade 

vuxna barn inte upplevde något känslomässigt stöd från varken släktingar, vänner eller 

sjukvårdspersonal under barndomen. 

De vuxna barnen i intervjustudien av Van Parys, Smith, och Rober (2014) uppger att 

bristen på information, särskilt vid självmordsförsök eller då föräldern var inlagd på sjukhus 

av andra anledningar, under barndomen gjorde att de kände sig övergivna. Som minderåriga 

upplevde de att det var få personer att vända sig till och att de personer som kunnat ge 

information, till exempel tillfälligt närvarande sjukvårdspersonal, inte såg till deras behov 

som minderåriga. De föstes istället undan och fick vara i ett annat rum när vårdpersonalen 

omhändertog föräldern. Som minderåriga barn till en förälder med psykisk sjukdom upplevde 

de att deras känslor inte uppmärksammades utan att de stod bredvid och såg på när föräldern 

vårdades. 

En studie av Mechling (2015) visar att brist på information till ett minderårigt barn som 

lever med en förälder med psykisk sjukdom skapar förvirring och onödigt lidande. Relationen 

mellan föräldern och den minderåriga skulle kunna se annorlunda ut om någon, sjuksköterska, 

föräldern själv eller någon annan vuxen i barnets närhet, kunde informera om den sjuka 

förälderns tillstånd. Det kan vara att berätta om förälderns olika känslolägen, varför denne 

ibland är ledsen utan anledning, varför föräldern sover mycket och inte alltid kan finnas där 
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för barnet. I studierna framgår även att det är viktigt att den minderåriga kan prata om sina 

känslor med föräldern, så att de kan ha en öppen dialog om hur de båda känner och upplever 

det när föräldern till exempel mår sämre.  

 

Upplevelser av hälsa som vuxen 

Förståelse för barndomen 

De vuxna barnen i studien av Van Parys, Smith och Rober, (2014), upplevde att de med tiden 

fått insikt om sin sårbarhet orsakad av att ha vuxit upp med en förälder med psykisk sjukdom. 

Med hänsyn till sin egen sårbarhet försöker de hålla en balans i sin uppfostran av sina egna 

barn, hitta balans till vad de klarar av och hur mycket stress de klarar av att utsättas för. De 

vuxna barnen vill inte lägga börda på sina egna barn och försöker vara noga med att förklara 

för dem om det är något de inte begriper. En kvinna som själv drabbats av återkommande 

depressioner då hon blivit vuxen uppger att mötet med hennes mamma nu när hon nått vuxen 

ålder ofta frambringar dubbla känslor, dels ilska för att hon inte tycker mamman kämpar 

tillräckligt mot sin depression, dels förståelse för mammans uttryck och känslor hon visat 

under kvinnans barndom. Som minderårigt barn var hennes psykiskt sjuka förälders olika 

känsloutbrott förvirrande och skrämmande men nu som vuxen hade hon en annan förståelse 

då hon själv drabbats av sjukdomen. Den psykiskt sjuka föräldern kunde helt enkelt inte ha 

gjort mer än hon gjorde även om hon velat, eftersom hon inte var i stånd att ge stöd ens till sig 

själv. 

 

Relationen till andra 

En intervjustudie av Duncan och Browning (2009) visar att de som vuxit upp med en psykiskt 

sjuk förälder hade varierande upplevelser av hur lätt de har att knyta an till andra människor. 

Vissa hade inga problem med intimitet och närhet till andra, vare sig det handlade om vänner 

eller partner. Förklaringen till det uppger de vara att de endast förknippat den sjuka föräldern 

som oförutsägbar och opålitlig och hittat stöd hos andra personer under uppväxten. Andra 

vuxna barn upplevde att det var svårt att öppna sig för partners och hade aldrig haft någon 

stadig partner trots en stark önskan att skaffa familj och ha det familjeliv de själva aldrig haft. 

Låg självkänsla var en anledning till att andra vuxna barn inte hade en partner. Vissa hittade 

ingen partner som de tyckte kunde tillfredsställa deras behov av närhet och bekräftelse. Det 

var inte ovanligt att de som vuxit upp under våldsamma förhållanden även sökte sig till 

sådana som vuxna. 
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Studien av Abraham och Stein (2012) visar att de som vuxit upp med en psykiskt sjuk 

förälder kände mindre tillgivenhet till sin förälder än vad de med friska föräldrar gjorde. Det 

vuxna barnet kände även mindre skyldighet till att finnas där och hjälpa föräldern jämfört med 

kontrollgruppen som bestod av personer med friska föräldrar. De i kontrollgruppen kände 

stark vilja till att upprätthålla en god relation till föräldern medan de med psykiskt sjuk 

förälder kände att det var mindre viktigt. 

 

Egen psykisk ohälsa 

Studierna av LeClear O’Connell (2008) och Foster (2010) visar att de som vuxit upp med en 

psykiskt sjuk förälder oftare än andra drabbas av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. 

Studien av Foster (2010) visar att sju av tio vuxna barn drabbats av psykisk ohälsa såsom 

depression och ångest. Lägre välbefinnande som minderåriga barn ledde till att de som vuxna 

i högre grad led av psykisk ohälsa. De vuxna barnen upplevde sin barndom som smärtsam 

vilket kan vara en bidragande orsak till att flera av dem diagnostiserades av depression i 

vuxen ålder. Studien av Abraham och Stein (2013) visar också att många som vuxit upp med 

en förälder med psykisk sjukdom har någon form av psykisk ohälsa som till exempel ångest 

eller oro. I studien av Manjula och Raguram (2009) upplevde också de vuxna barnen att de 

hade mer psykisk ohälsa än kontrollgruppen. 

 

Egenvård som vuxen 

Då barnet till en psykiskt sjuk förälder vuxit upp och fått distans till sin barndom kan det nu 

se sin egen sårbarhet (Van Parys, Smith, & Rober, 2014). Det kan handla om att hantera 

närhet och intimitet med andra människor eller hantera konflikter i vardagen, men de är också 

medvetna om sårbarheten och risken för att själva utveckla depression. En av studiens 

deltagare kände svårigheter att öppna sig känslomässigt för andra och höll allt inom sig av 

rädsla för att bli missförstådd eller att inte bli trodd på. En annan deltagare kände lättnad över 

att äntligen befinna sig bland människor hon kunde lita på och hade inga svårigheter att prata 

om känslor. 

För att bevara balans i vardagen har de vuxna barnen skapat strategier enligt Van Parys, 

Smith och Rober (2014). Medvetna om sin egen sårbarhet låter de till exempel bli att besöka 

sin förälder de dagar de inte känner sig i form eftersom det tar mycket energi och gör att de 

själva känner sig nedstämda. Det är en balansgång mellan att ha behovet av att träffa sin 

förälder men att låta bli för att bevara sin inre balans. 
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Endast ett fåtal av de vuxna barnen i studierna av Herbert, Manjula och Philip (2013); 

LeClear O’Connell (2008) upplevde positiva erfarenheter av att ha vuxit upp med en psykiskt 

sjuk förälder. De upplevde att erfarenheterna under uppväxten lett till att de blivit 

självständiga individer som är bra på att lösa problem. De upplevde även att de utvecklat 

positiva relationer i samband med att de i sin återhämtning av uppväxtens negativa 

upplevelser behövt be om hjälp. De kände att de har förmågan att hjälpa andra som har 

liknande upplevelser och de trodde att upplevelserna som minderåriga barn lett till att de 

upplevde sig ha blivit mindre själviska som vuxna. 

 

Diskussion 

Nedan redovisas metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras 

arbetets styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras arbetets resultat i relation till 

den teoretiska utgångspunkten. 

 

Metoddiskussion 

Samtliga studier hämtades från databaser förutom en som hittades via frisökning på Google. 

Studiens innehåll granskades därför extra noga genom att kontrollera att syftet, metoden och 

resultatet var tydligt och noggrant beskrivet, samt att studien även svarade på uppsatsens 

syfte. 

I uppsatsens resultat redovisas främst de vuxna barnens negativa upplevelser från 

barndomen, detta eftersom det finns mest forskning om detta, det vill säga vuxna personers 

beskrivningar av hur de upplevt respektive minns sin barndom. Resultatdiskussionen handlar 

därför också genomgående mest om de vuxna barnens negativa upplevelser eftersom det är 

detta som huvudsakligen varit fokus i de granskade studierna. 

En orsak som kan ha gjort det svårare för författarna att hitta relevanta artiklar kan ha varit 

de begränsningar som sattes, till exempel “fulltext”. Detta kan ha lett till att några studier som 

svarar på uppsatsens syfte, men som inte funnits i fulltext, inte uppmärksammats. Andra 

begränsningar som gjordes var en tidsbegränsning från 2005 till 2015, vilken innebär att 

intressanta artiklar publicerade före år 2005 inte kommit med.  

Uppsatsens författare önskade först att enbart inkludera kvalitativa studier då de är mest 

lämpliga till att beskriva subjektivt upplevda känslor och bäst skulle svara på uppsatsens 

syfte. Då antalet studier som svarade på uppsatsens syfte var begränsat utvidgades urvalet till 
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att inkludera kvantitativa artiklar som baserades på upplevelser redovisade i siffror, som till 

exempel hur många i en grupp som upplevt isolering.   

Studierna kommer från olika världsdelar men resultaten pekar ändå åt samma håll 

sannolikt på grund av att upplevelser är subjektiva. Detta kan ändå vara något att ha i åtanke 

angående studiens resultat, då kulturella skillnader i människors upplevelser också kan 

förekomma.  

Då engelska inte är någon av författarnas modersmål upplevde de ibland svårigheter att 

översätta vissa ord från engelska till svenska. Till exempel ordet “Experience” som på 

svenska både betyder upplevelse och erfarenhet. Därför analyserades texter där detta ord dök 

upp så att begreppet inte misstolkades. 

I de flesta studier som använts i resultatet var både kvinnors och mäns upplevelser 

representerade även om majoriteten av informanterna i dessa studier var kvinnor. Därför är 

det främst kvinnors perspektiv som resultaten lyfter fram, vilket gör att resultatet inte 

representerar båda könens upplevelser av att ha vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder. 

Enligt författarna har samarbetet under arbetets gång fungerat väl utan konflikter. Eftersom 

författarna inte kände varandra sedan tidigare var båda noga med att från början ha god 

kommunikation och respekt för varandras åsikter och idéer. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att få kunskap om upplevelser av att ha vuxit upp med en 

psykiskt sjuk förälder samt att se till deras upplevelse av hälsa i vuxen ålder. Det var för oss 

som författare i sig inte överraskande att en påfrestande barndom hade såpass stor inverkan på 

upplevelsen av hälsa för studiernas deltagare då de nått vuxen ålder. De flesta som upplevde 

sämre välbefinnande som vuxna trodde själva det berodde på en barndom med mycket stress 

och negativa upplevelser. Resultatet visar att vuxna barn upplever många och ofta 

dubbelbottnade känslor, vilka kommer att diskuteras utifrån vetenskapliga artiklar och i 

relation till den valda teoretiska utgångspunkten som är Travelbees teori om mellanmänskliga 

relationer för att uppnå hälsa. 

 

Oro och stress under barndomen 

Så gott som alla studiers resultat visar att de som vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder 

under barndomen upplevt oro, rädsla och stress som minderåriga barn. Att leva under 



 
 17 (35) 

 

stressfyllda förhållanden med mycket ansvar och brist på återhämtning påverkar upplevelsen 

av hälsa som barn.  

Enligt Skerfving (2005) är minderåriga barn beroende av sina föräldrar eller annan vuxen 

person i deras närhet, för upplevelse av trygghet. Känslan av trygghet är viktigt för barnets 

utveckling och då rutiner som tidigare varit självklara för barnet bryts på grund av att en 

förälder drabbas av psykisk sjukdom blir behovet av trygghet hos barnet inte tillfredsställt och 

det riskerar att uppleva ohälsa.  

Barn i olika åldrar är känsliga för förälderns hälsotillstånd och oro uppkommer lätt då 

föräldern visar symtom på ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). BRIS, som står för barnens rätt i 

samhället, menar att alla barn har rätt att få sina grundläggande behov tillfredsställda 

(https://www.bris.se/?pageID=585). Dessa behov är bland annat rätt till personlig integritet, 

bli lyssnad på, få stöd av föräldrarna att sätta gränser, en miljö som är stimulerande för 

barnets utveckling, omvårdnad och skydd samt kärlek. Då grundläggande behov inte 

tillfredsställs av olika orsaker riskerar barnet fara illa och uppleva ohälsa såsom oro. Miljön 

upplevs stressfylld för ett barn då vardagen rubbas och det inte blir uppmärksammat på 

samma sätt som förut på grund av att föräldern inte har förmåga att hantera föräldrarollen 

genom att tillgodose barnets behov (Socialstyrelsen 2013). Föräldrarna kan därför behöva 

kunskap och hjälp att skapa mening och sammanhang för barnet för att stärka möjligheterna 

för det att förstå och hantera sina egna känslor och sin livssituation (Jansson, Larsson & 

Modig, 2011).   

Enligt Travelbee (1971) är kommunikation och öppenhet de viktigaste redskapen för en 

god relation där ömsesidighet leder till förståelse för varandra. Först då kan stöd och empati 

förmedlas och sjuksköterskan kan främja upplevelsen av hälsa hos patienten eller dess 

anhöriga. Socialstyrelsen (2013) menar att negativa konsekvenser för barnet då det växer upp 

med en psykiskt sjuk förälder kan förebyggas genom just öppenhet om förälderns sjukdom. 

Problemen bör inte hållas dolda utan barnen klarar sig mest oskadda om familjemedlemmar 

kan samtala med varandra och ta emot stöd från omgivningen, till exempel vårdpersonal 

såsom sjuksköterskan som har möjligheten att uppmärksamma om föräldern har barn, och i så 

fall ta reda på hur barnets hemsituation ser ut. Travelbee (1971) förespråkar ett 

förhållningssätt till patienten och dess familj som kan liknas vid en familjefokuserad 

omvårdnad där alla familjemedlemmar tas i beaktning. Detta eftersom det vid sjukdom inte 

bara är patienten som drabbas utan även dess anhöriga.   

 

 

https://www.bris.se/?pageID=585
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Brist på information under barndomen 

Flera studier i resultatet visar att minderåriga barn upplevde brist på information från både 

vårdpersonal och från vuxna i omgivningen. De vuxna barnen upplevde att de som 

minderåriga hade behövt information om sjukdomens symtom hos föräldern så att de inte tog 

på sig skulden för förälderns beteende. De upplevde även att de som barn hade behövt 

information av vårdpersonalen om vad som skulle hända med föräldern till exempel vid 

tillfällen då föräldern var inlagd på sjukhus. 

En studie av Östman (2008) visar att brist på information till ett barn som lever med en 

psykiskt sjuk förälder kan leda till att barnet håller tankar och känslor inombords och riskerar 

att uppleva ohälsa. Östman menar vidare att barn har en önskan att samtala med en 

professionell vårdpersonal, och att de har behov av att känna till symtom och beteenden deras 

psykiskt sjuka förälder har. De minderåriga barnen är i behov av kommunikation och för att 

kunna prata om sina känslor behöver de lita på den personen de ska våga öppna sig för. 

Skerfving (2005) menar också att barn till en psykiskt sjuk förälder har svårt att självmant ge 

uttryck för tankar och känslor, särskilt då föräldern är närvarande. Därför kan ett särskilt 

bemötande vara nödvändigt av sjuksköterskan gentemot den minderåriga för att skapa tillit 

och ett öppet klimat för att prata om känslor.  

Enligt Eide och Eide (2009) bör det inte glömmas bort att även barn är unika individer till 

vilka sjuksköterskan får anpassa sitt bemötande. Till små barn kan kommunikationen behöva 

bestå av enkla förklaringar och mycket fysisk närhet medan större barn lättare kan följa 

tankegångar och har ökad förståelse för olika situationer. Övergripande handlar 

kommunikation till barn om att ge dem känslor av kontroll, vilket bidrar till upplevelser av 

hälsa. Ett minderårigt barn känner ofta tillit till den sjuksköterska som ger adekvat 

information och därmed tillfredsställer behovet hos dem. Informationen ska vara till för att 

främja hälsan hos barnet, och ska inte skapa lidande som för mycket eller olämplig 

information kan ge (Eide & Eide, 2009).  

En studie av (Cypress, 2011) visar också att information till barn är viktigt. Utebliven 

information kan göra att minderåriga barn känner sig förvirrade och utestängda, vilket kan 

skapa onödigt lidande och känslor av isolering. Informationen mellan sjuksköterska och 

familjemedlemmar avgör hur relationen fungerar och utvecklas.  

Travelbee (1971) menar att ömsesidighet och kommunikation är förutsättningar för att få 

kunskap om patienten och för att de gemensamt ska kunna skapa en grund för förändring. 

Genom att patienten delger sjuksköterskan information om sin upplevda sjukdomssituation 
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och sjuksköterskan delger information och kunskap om sjukdomen kan de tillsammans arbeta 

mot en förbättrad upplevelse av hälsa hos patienten eller dess anhöriga.  

En studie som däremot är kritisk till att minderåriga ska få information om deras psykiskt 

sjuka förälder är studien av Stallard, Norman, Huline-Dickens, Salter och Cribb (2004). 

Stallard et al. menar att det är olämpligt att ge minderåriga barn information om deras 

psykiskt sjuka förälder då det är större risk att informationen kan ha en negativ inverkan på 

deras hälsa än positiv. Stallard et al. menar att det är onödigt att belasta minderåriga barn med 

information då de är för unga och ändå inte förstår, och det enda de behöver få veta är att 

deras föräldrar har en sjukdom. 

 

Egen psykisk ohälsa som vuxen 

De vuxna barn som deltog i resultatstudierna upplevde att isoleringen de upplevde som barn 

och förälderns bristande förmåga att visa kärlek och tillgivenhet är de främsta orsakerna till 

att de som vuxna upplever ohälsa. Ohälsan visar sig bland annat som känslor av ensamhet och 

svårigheter att skapa relationer till andra människor.  

 En studie av Mayberg, Ling, Szakacs och Reupert, (2005), utvecklar vidare påståendet om 

att det blir konsekvenser för de som vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder. Mayberg et al. 

(2005) menar att mental stress som barn ofta leder till psykisk ohälsa för dem som vuxna. Det 

kan handla om högre sårbarhet inför livets påfrestningar. För en person med högre grad av 

sårbarhet kan vardagen innebära ständiga utmaningar och på så sätt vara mycket 

energikrävande. 

 En studie av Mattejat och Remschmidt (2008) visar att risken för barn till en förälder med 

psykisk sjukdom att själva drabbas beror dels på genetik och dels på den sociala miljön under 

barnets uppväxt.  

Genom att en förälder har en allvarlig psykisk sjukdom erfar och involveras barnet i 

sjukdomens symtom som kan vara vanföreställningar, hallucinationer, starka känsloutbrott 

eller undandragande av kontakt. På så sätt barnet psykosocialt lär sig avvikande beteenden 

som gör att de kan uppleva ohälsa som barn men även som vuxna (Socialstyrelsen, 1999). Det 

är också vanligt med psykosociala påfrestningar för ett barn med en psykiskt sjuk förälder i 

form av aggressivitet och konflikter.  

De genetiska och psykosociala faktorerna samverkar med varandra, till exempel beror 

effekten av en stressfylld psykosocial miljö under barndomen på hur den biologiska 

ärftligheten ser ut för att utveckla psykisk sjukdom (Mattejat & Remschmidt 2008).  

 



 
 20 (35) 

 

Att arbeta preventivt  

Ett barn är alltså i behov av att känna trygghet hos någon vuxen för att kunna utvecklas och 

uppleva hälsa som barn, men även som vuxen (Skerfving, 2005). Den vuxna personen ett barn 

känner tillit till behöver inte vara en förälder utan kan likväl vara en vän till familjen eller en 

vårdpersonal såsom en sjuksköterska. En sjuksköterska som möter psykiskt sjuka personer i 

olika vårdkontexter har möjlighet att uppmärksamma om de har barn, och i så fall se till så 

deras behov av stöd tillfredsställs. Detta antingen genom att sjuksköterskan själv 

kommunicerar och öppnar upp för samtal med barnet och svarar på frågor och ger 

information, eller om en kurator behöver kontaktas.  

Mattejat och Remschmidt (2008) menar att det går att undvika eller minska risken för 

psykisk sjukdom och ohälsa som vuxna genom preventivt arbete under barndomen för de som 

har en förälder med psykisk sjukdom, men att det nuvarande preventiva arbetet behöver 

förbättras. Förutsättningar för att lyckas med det preventiva arbetet är att ge specialiserat och 

familjeanpassat stöd som helst ska ha indikerats av familjen själv så att de är motiverade till 

att ta emot stöd. Föräldern med psykisk sjukdom behöver först och främst få adekvat 

behandling, och ett öppet klimat bör skapas hos den drabbades familjemedlemmar så att de 

känner att de kan prata om egna känslor. Familjen bör även få kunskap om sjukdomens 

symtom och förlopp och minderåriga barn bör inte uteslutas från detta utan istället inkluderas.  

Information och kommunikation är något Travelbee (1971) menar är grundläggande för att 

skapa ett öppet klimat och en öppen kommunikation där alla känslor är tillåtna. Den öppna 

miljön är en förutsättning för hälsa att främjas för alla berörda i situationen, inte minst barn 

som har svårare att förstå situationen än vuxna (Socialstyrelsen 2013). 

Aldridge (2006) är kritisk i en litteraturöversikt av tidigare studier inom ämnet och 

ifrågasätter varför det främst är det vuxna barnets negativa upplevelser som lyfts fram medan 

de positiva upplevelserna bara nämns. Aldridge (2006) menar att personer som vuxit upp 

under påfrestande förhållanden ofta utvecklar en motståndskraft till obalans och psykisk 

ohälsa och att de personer som växt upp under påfrestande förhållanden men som ändå 

upplever hälsa som vuxna inte uppmärksammas lika mycket än de som upplever ohälsa. En 

motståndskraft kan relateras till låg sårbarhet eller hög stresströskel enligt stress- och 

sårbarhetsmodellen. En sårbarhet skapas hos en person då den utsätts för en stressfylld miljö 

under uppväxten (Ottosson & Ottosson, 2010). Sårbarheten finns även kvar i vuxen ålder och 

gör att personen är känslig för stress. En del personer har svårt att klara av vardagen och 

upplever den påfrestande medan andra upplever stress först då någon större händelse inträffar 

som är påfrestande för känslolivet.  
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I en mindre intervjustudie berättade barn till en psykiskt sjuk förälder att de ibland kände 

sig mognare än sina jämnåriga (Östman, 2008). De upplevde att de växte som människor av 

att få ta ett större ansvar än de jämnåriga, men ansvaret fick inte vara för tungt.  

 

Kliniska implikationer  

Som färdigutbildade allmänsjuksköterskor kommer författarna möta människor med psykisk 

sjukdom i alla vårdkontexter. Det är sjuksköterskans skyldighet att anmäla minderåriga barn 

som riskerar att fara illa till socialtjänsten och för att upptäcka de som far illa är det viktigt att 

sjuksköterskan vågar bemöta dem. Studiens resultat visar att vuxna barn till psykiskt sjuka 

föräldrar övergripande har negativa upplevelser av sin barndom, detta på grund av brist på 

information från både föräldrar och sjuksköterskan. För att uppmärksamma de minderåriga 

barnens behov kan sjuksköterskan tillämpa familjefokuserad omvårdnad. På så sätt kan 

sjuksköterskan förhindra onödigt lidande för dessa individer då de är minderåriga men även 

då de är vuxna. Det som dock kan utgöra hinder för ett familjefokuserat arbetssätt kan vara 

sjuksköterskans brist på tid då det på akutsjukhus ofta är ett högt tempo.  

  Det skulle vara av intresse att redan i sjuksköterskeutbildningen få ökad kunskap om 

bemötande av barn till föräldrar med sjukdom.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Intressant vore att ta del av forskning om så kallade “maskrosbarn”, som enligt svenska 

akademins ordlista är barn som inte knäckts av en svår barndom. Eftersom majoriteten av 

resultatstudiernas vuxna barn upplevde psykisk ohälsa av någon form i vuxen ålder vore det 

givande att få kunskap om vilka faktorer som bidrar till att de som vuxit upp under 

stressfyllda miljöer upplever psykisk ohälsa medan andra som vuxit upp under liknande 

förhållanden istället upplever sig ha god hälsa. Enligt resultatartiklarna menar de vuxna 

barnen att deras psykiska ohälsa beror på en stressfylld uppväxt, men det vore intressant att 

höra vad vuxna barn som upplever hälsa skulle säga att det beror på.  

 

Slutsats  

Uppsatsen visar att de vuxna barn i studiens resultat som vuxit upp med en psykiskt sjuk 

förälder upplever att de har negativa erfarenheter från barndomen och att det påverkar hur de 

upplever hälsa i vuxen ålder. Det är rimligt att anta att onödigt lidande kan lindras genom att 
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ett minderårigt barn till en psykiskt sjuk förälder får information om förälderns sjukdom och 

dess symtom. Eftersom erfarenheter från en stressfylld barndom kan skapa en sårbarhet hos 

barnet som finns kvar då den vuxit upp lindras lidandet både för personen då den är 

minderårig och då det vuxit upp. Familjefokuserad omvårdnad är att föredra så att både 

patienten och de anhöriga får sina behov uppmärksammade och tillgodosedda. Lidande kan 

lindras enligt Travelbees teori huvudsakligen genom ömsesidig kommunikation mellan 

sjuksköterska, patient och det minderåriga barnet. Information och stöd till minderåriga barn 

är viktigt och kan lindra onödigt lidande, men självklart måste sjuksköterskan anpassa 

informationen till barnets ålder och mognad.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl Complete Mental illness 

AND adult 

children AND 

experience 

28 Full text, English, år 2005- 

2015. 

4 2 Foster, K. (2010). 

Cinahl Complete Mental disorders 

AND grown-up 

children 

1 Full text, English, år 2005- 

2015. 

1 1 Knutsson-Medin, L., 

Edlund, B & Ramklint, 

M. (2007). 

Pubmed 

 

Adult outcomes 

AND mentally ill 

mothers 

3 Full text, English, år 2005- 

2015. 

1 1 LeClear O'Connell, K. 

(2008). 
 

Manuell sökning i Abraham, 

K-M., & Stein, C,H. (2013) 

referenslista. 

 1 Full text, English, år 2005- 

2015. 

1 1 Abraham, k, -M., & 

Stein, C,-H. (2012). 
 

Cinahl complete Adult children 

AND Mental 

illness AND 

parent 

*75 Full text, English, år 2005- 

2015. 

10 5 Manjula, M., & 

Ragura, A. (2009). 

Cinahl complete Schizophrenia 

AND parent-

child relations 

30 Full text, English, år 2005- 

2015. 

5 2 Duncan, G., & 

Browning, J. (2009). 

Medline with full text Growing up with 

AND mental 

illness AND 

parent 

5 Full text, English, år 2005- 

2015. 

2 1 Herbert, H., Manjula, 

M., & Philip, 

Mariamma. (2013). 

Medline with full text Mother-Child 

relations AND 

emerging adult 

34 Full text, English, år 2005- 

2015. 

3 1 Abraham, k, -M., & 

Stein, C,-H. (2013). 
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Medline with full text Growing up with 

AND depression 

AND parent 

2 Full text, English, år 2005- 

2015. 

1 1 Mechling, B. (2015). 

Google sökning      Prays, H., Smith, J., & 

Rober, P. (2014). 

 

*Artiklarna valdes ut först efter rubrikerna och sedan lästes dess abstrakt och utifrån detta valdes relevanta artiklar. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Abraham, k, -M., 

& Stein, C,-H. 

Emerging Adults’ 

Perspectives on 

Their 

Relationships 

With Mothers 

With Mental 

Illness: 

Implications for 

Caregiving 

2012, USA, American 

Journal of 

Orthopsychiatry 

Syftet med studien var att 

analysera berättelser om 

omvårdnad av barn som har 

vuxit upp med en psykisk 

sjuk förälder och deras 

uppfattning om sina 

relationer med sina mödrar, 

samt att undersöka hur 

relationen mellan föräldern 

och det barnet som har vuxit 

upp har påverkats av 

förälderns sjukdom.   

Kvantitativ metod. 

 

Två grupper med 110 deltagare 

valdes från universitet. 

 

Online frågeformulär. 

 

Data analyserades genom att 

koda in svaren och sätta 

rubriker till dem. 

Studien visar att personer med en psykiskt 

sjuk mamma hade lägre nivåer av tillgivenhet, 

och ömsesidighet. Bland informanterna fanns 

upplevelser av att de fick ta stort ansvar för 

föräldern och hemmet på bekostnad på egen 

tid för återhämtning och fritidsaktiviteter. 

Abraham, k, -M., 

& Stein, C,-H. 

When Mom has a 

Mental Illness: 

Role Reversal and 

Psychosocial 

Adjustment 

Among Emerging 

Adults 

 

2013, USA, Journal of 

Clinical Psychology. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka olika aspekter på 

relationen mellan mödrar och 

barn om förälderns psykiska 

sjukdom har någon inverkan 

på dem. 

Kvantitativ metod. 

 

116 kvinnor, valdes från 

högskolor. 

 

Online frågeformulär 

 

Data analyserades genom att 

koda in svaren och sätta 

rubriker till dem. 

Studien visar att personer som vuxit upp med 

en psykiskt sjuk mor, kände mindre kärlek än 

kontrollgruppen. De upplevde även att de fick 

anta en föräldraroll och ta mycket ansvar för 

hemmet. De kände även lägre välbefinnande 

och isolering på grund av föräldrarnas 

symtom. 
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Författare Titel Årtal, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Duncan, G., & 

Browning, J. 

Adult Attachment 

in Children 

Raised by Parents 

with 

Schizophrenia 

2009, Nya Zealand, 

Springer Science & 

Business Media 

Syftet med studien var att 

undersöka personers 

upplevelser och berättelser 

med att växa upp med 

schizofreni föräldrar. 

Kvalitativ metod 

 

23 deltagare. 4 män och 19 

kvinnor. 

 

Intervju baserad studie. 

Data samlades in genom att 

spela in och skriva ner 

intervjuerna. 

 

Data analyserades av att skriva 

korta sammanfattning av 

intervjuerna och som belyste 

det viktiga punkten i samtalet. 

Forskaren beskriver ”störande erfarenheter” 

som isolering av omgivningen på grund av att 

den sjuka föräldern hade beteendeproblem. 

Personerna upplevde mindre trygghets 

anknytning till andra. De hade även problem 

med tillit och upplevde svårigheter i 

relationer. 

Foster, K. ‘You’d think this 

roller coaster was 

never going to 

stop’: experiences 

of adult children 

of parents with 

serious mental 

illness 

2010, Australien, 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Syftet med studien var att 

undersöka personers 

upplevelser av att ha vuxit 

upp med en psykiskt sjuk 

förälder och hur de har 

hanterat och hanterar sina 

erfarenheter. 

Etnografisk metod. 

 

8 kvinnor och 2 män 

rekryterades via tidningar och 

radio inklusive forskaren själv 

deltog. 

 

Ostrukturerade intervjuer 

mellan 60- 90 minuter. 

 

Data analyserades enligt Van 

Manens (1997) tematiska 

analysmetod. 

 

Tre teman definierades; ”Osäkerhet” handlar 

om oro under barndomen och framtiden.” 

Ansvarsfullhet” handlar om att de var tvungna 

att ta ansvar och bli vuxen för tidigt. Det sista 

temat ”Sökande av balans i tillvaron” handlar 

om den ständiga oron om att något skulle 

hända föräldern. Känslor av isolering, 

ensamhet och förvirring kom också under 

barndomen. 
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Författare Titel Årtal, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Herbert, H., 

Manjula, M., & 

Philip, Mariamma 

Growing Up with 

a Parent having 

Schizophrenia: 

Experiences and 

Resilience in the 

Offsprings 

2013, Indian Journal of 

Psychological Medicine 

För att undersöka vuxna 

barns upplevelser av en 

förälder med schizofreni och 

att studera deras 

motståndkraft 

Kvalitativ metod. 

 

45 vuxna barn, valdes från 

öppenvårdspsykiatrin där deras 

föräldrar besöker. 

 

Semi- strukturerade intervjuer   

  

Data analyserades av en 5-

gradig skala. Högre poäng 

avspeglar större elasticitet 

Studien visar att personer med en förälder 

med schizofreni hade negativa upplevelser av 

sociala sammanhang. De upplevde ensamhet 

och rädsla samt att de upplevde brist på 

egentid, lugn och glädje. 

Knutsson-Medin, 

L., Edlund, B., & 

Ramklint, M. 

Experiences in a 

group of grown-

up children of 

mentally ill 

parents 

2007, Sverige, Journal 

of Psychiatric and 

Mental health Nursing. 

Syftet med studien var att 

följa en grupp personer och 

undersöka deras upplevelser 

av att ha vuxit upp med en 

psykiskt sjuk förälder. 

Kvalitativ och kvantitativ 

metod. 

 

15 män och 21 kvinnor. De 

valdes ut eftersom deras 

föräldrar var med tidigare med 

en studie om barn till psykiska 

patienter. 

 

Frågeformuläret innehåll öppna 

frågor skickades per post till 

deltagarnas hemadresser. 

 

Data analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. 

 

Två teman definierades: -”Negativa 

upplevelser ”kunde till exempel handla om då 

en psykiskt sjuk förälder stannar för kort tid 

på sjukhus vilket leder till att de minderåriga 

barnen var tvungna att ta ett stort ansvar för 

föräldern. Det sista temat ”Önskade 

upplevelser” innebär att personerna önskade 

att de hade fått information vid olika tillfällen 

under barndomen om förälderns sjukdom och 

av personal på sjukhus. 
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Författare Titel Årtal, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

LeClear 

O’Connell, K. 

What can we 

learn? Adult 

outcomes in 

children of 

seriously mentally 

ill mothers 

2008, England, Journal 

of Child and Adolescent 

Psychiatric Nursing. 

Syftet med studien var att få 

fram information om 

upplevelser, behov och 

insatser förpersoner som har 

växt upp med allvarligt 

psykiskt sjuka mödrar. 

Retrospektiv kvalitativ och 

kvantitativ metod 

 

40 deltagare rekryterades via 

reklam i media. 

 

Enkäter. 

 

Data analyserades individuellt 

för att leta efter mening. 

Deltagarna upplevde sin barndom ofta som 

smärtsam och kantad av oro. Över hälften av 

deltagarna rapporterade att de själva led av 

depression i vuxen ålder. De flesta upplever 

trots det att de klarat sig bra och upplever 

hälsa. 

Manjula, M., & 

Ragura, A. 

Self-concept in 

adult children of 

schizophrenic 

parents: an 

exploratory study 

2009, Indien, 

International Journal of 

Social Psychiatry 

Syftet med studien var att 

studera förälderns psykiska 

sjukdoms inverkan på 

personernas upplevelse av sin 

självuppfattning 

Kvalitativ metod. 

 

Grupp 1  21 män och 9 

kvinnor med schizofreni 

föräldrar valdes ut från 

sjukhuset där föräldrarna sökte 

hjälp i. 

Grupp 2 21 män och 9 

kvinnor kontrollgruppen med 

friska föräldrar. Valdes ut 

genom samhället med hjälp av 

snöbollsmetoden. 

 

Informationen samlades genom 

intervjuer som var två timmars 

långa. 

 

Data analyserades genom att 

koda in svaren och sätta 

rubriker på den sedan sätta 

siffror för att få ett resultat. 

Studien visar att informanterna hade lägre 

utbildningsnivå, jämfört med 

kontrollgruppen, eftersom de var tvungna att 

ge upp sin utbildning och ta hand om sin 

psykiskt sjuka förälder. De upplevde sig 

också lida mer av psykisk ohälsa och ha lägre 

självkänsla jämfört med kontrollgruppen. 
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Författare Titel Årtal, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Mechling, B. A cross-sectional 

survey of the 

effect on 

emerging adults 

living with a 

depressed parent 

2015, USA, Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing 

Syftet med studien var att 

undersöka personers 

upplevelser av att ha vuxit 

upp med en deprimerad 

förälder. 

Kvantitativ metod. 

 

120 deltagare rykterads via 

flygblad som de har klistrat i 

universiteten 

 

Intervjuer 

 

Varje fråga av intervjun 

analyserades på någon sort 

skala. Efter allt summeras 

poängen och det möjliga att 

man kan få 23 poäng 

Studien visar att personer som bott med en 

deprimerad förälder under lång tid upplevde 

att de fått för lite information om deras 

förälders tillstånd vilket ledde till förvirring 

och onödigt lidande under barndomen. 

Personerna upplevde att deras barndom gått 

förlorad.  

Van Prays, H., 

Smith, J., & Rober, 

P. 

Growing Up with 

a Mother with 

Depression: An 

Interpretative 

Phenomenological 

Analysis 

2014, Nederländerna, 

The Qualitative Report   
Syftet med studien var att 

undersöka personers 

upplevelser av att leva med 

en förälder med depression. 

Kvalitativ metod. 

 

Fem kvinnor rykterades via 

reklam 

 

Semi- strukturerade intervjuer 

70-90 min 

 

Tolknings fenomen analys 

Studien visar att personer som vuxit upp med 

en deprimerad förälder upplevde ensamhet 

och isolering i barndomen. 

Mång av informanterna upplevde psykisk 

ohälsa som vuxna och hade skapat strategier 

för balans i tillvaron. 

 

 


