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SAMMANFATTNING  
 
Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som yttrar sig på flera sätt. Typiska symtom är 
tankestörningar, vanföreställningar och hallucinationer. Insjuknande i schizofreni sker oftast i 
20-årsåldern. Att leva med ett barn som har insjuknat i schizofreni är en stor påfrestning, inte 
bara för barnet själv utan även för familj och omgivning. Syftet med litteraturstudien var att 
belysa föräldrars upplevelse av att ha ett barn som lider av schizofreni. 
Metoden som användes var litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys där åtta 
vetenskapliga artiklar granskades. Resultatet visade att det dagliga livet för föräldrarna 
förändrades drastiskt efter att deras barn insjuknat i schizofreni. Föräldrarna upplevde svåra 
problem kring barnets sjukliga beteende som bland annat resulterade i social isolering och låg 
livskvalitet. Många var missnöjda med sjukvården. Föräldrarna är i behov av en förbättrad 
och mer lättillgänglig sjukvård där de blir mer involverade i deras barns behandling. Studiens 
resultat kan tillämpas inom såväl psykisk som somatisk vård.     
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1 INLEDNING                    
 
Författarna har kommit i kontakt med personer som lider av schizofreni genom praktik inom 
psykiatrin. Intresse väcktes för sjukdomen och det upptäcktes att det finns ett behov av 
ytterliggare kunskap inom området. Författarnas erfarenheter var att anhöriga är en viktig del 
av vården som inte alltid tas tillvara. Som blivande sjuksköterskor är det viktigt att kunna ta 
tillvara viktig information som anhöriga besitter och även kunna ge stöd och information. 
Författarna vill med studien belysa föräldrarnas situation för att underlätta vården av personer 
som lider av schizofreni. 
 
2 BAKGRUND 
 
2:1 Sjukdomen schizofreni  
Schizofreni som drabbar cirka en procent av befolkningen är en allvarlig psykisk sjukdom 
som yttrar sig på flera sätt. Insjuknande i schizofreni sker oftast i 20-årsåldern. Det har länge 
diskuterats om anledningen till insjuknandet beror på arv eller miljö. Adoptionsstudier har 
klarlagt att sjukdomen har en betydande genetisk orsak och familjemiljön har mindre 
betydelse. Schizofreni ger en mängd symtom som varierar från person till person. I allmänhet 
är dock personer med schizofreni sårbara, känsliga för stress och har en tendens att isolera sig 
från omgivningen. Schizofreni räknas till psykossjukdomarna, vilket innebär att en person 
med schizofreni under kortare eller längre tid är psykotisk vilket innebär att han har en störd 
uppfattning om verkligheten. Ordet schizofreni kommer från grekiskan och betyder kluven 
själ eller kluvet sinne (Rydin, 1992 s. 5-9; Socialstyrelsen, 2003).  
 
Typiska symtom för schizofreni är tankestörningar, vanföreställningar och hallucinationer. 
Det mest typiska sjukdomstecknet vid schizofreni är tanke- och associationsstörningar och 
tänkandet är påfallande ologiskt för andra. Omgivningen kan märka att den sjuke har svårt att 
hålla tråden, tankeförloppet och associationerna är osammanhängande. Hörselhallucinationer 
förekommer hos nästan alla med schizofreni. Hörselhallucinationer innebär att den drabbade 
hör röster som samtalar med varandra eller tilltalar honom, som andra inte kan höra. Dessa 
upplevs ofta som skrämmande, speciellt då rösterna uppmanar den hallucinerande till olika 
handlingar. Känsel- och lukthallucinationer förekommer också, det är däremot ovanligt med 
synhallucinationer hos personer med schizofreni. Vanföreställningar är vanligt 
förekommande. Vanföreställningar innebär föreställningar som är orimliga och samtidigt 
orubbliga och opåverkbara. När den drabbade personen känner sig förföljd, styrd eller 
påverkad har han paranoida vanföreställningar. Hypokondriska vanföreställningar innebär en 
upplevelse av att ha drabbats av egendomliga sjukdomar och kroppsliga missbildningar. 
Vanföreställningar kan även innebära att den sjuke tror sig vara någon annan än den han är till 
exempel Jesus. Jagstörning kan ge sig i uttryck genom att den sjuke har svårt för att se en klar 
gräns mellan sig själv och sin omvärld. En person med schizofreni kan vara osäker på om han 
lever eller är död. Andra vanliga symtom vid schizofreni är autistiska drag vilket innebär 
självförsjunkenhet, kontaktlöshet, bristande motivation och ambivalens (innebär i detta 
sammanhang svårigheter att fatta beslut). En person med schizofreni kan uppleva att han inte 
har några känslor eller att han har ”fel” känslor, då han till exempel skrattar när han 
egentligen borde vara ledsen. Detta kallas affektiv störning. Det kan även förekomma 
motoriska symtom som långsamma eller upptrissade rörelsemönster (Rydin, 1992). 
 
Schizofreni är en sjukdom som kan drabba vem som helst. En person som lider av schizofreni 
har ett visst handikapp i och med sin bristande kognitiva förmåga. Handikappet kan leda till 
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oförmåga att utföra en aktivitet på det sätt som anses normalt, till exempel bristande social 
förmåga eller svårighet att sköta sin personliga hygien. Personer med schizofreni har 
betydande handikapp i vårt samhälle när det gäller ekonomi, boende, arbete, daglig 
sysselsättning, sociala relationer och har lägre självkänsla samt livskvalité. Personer som lider 
av schizofreni är oftast normalbegåvade, har normal kroppsfunktion och är varken förvirrad 
eller farlig för sin omgivning. Det finns inget som tyder på att schizofrena begår fler brott än 
andra. Våldsbrott kan förekomma, men är ovanliga (Rydin, 1992; Socialstyrelsen, 2003). Det 
saknas fortfarande möjlighet att bota schizofreni men dagens behandlingsmetoder innebär 
stora möjligheter för de sjuka (Socialstyrelsen, 2003). Enligt Hellzén (1999 s. 11) medför 
dock sjukdomen en hög dödlighet, cirka tio procent av personer med schizofreni avlider inom 
tio år, främst på grund av självmord. 
 
2:2 Livsvärld 
Ett livsvärldsperspektiv innebär bland annat att människors vardagsliv och dagliga tillvaro 
uppmärksammas. Livsvärlden innebär att se, förstå, beskriva och analysera en människas liv 
så som det erfars. Livsvärlden förklarar relationen mellan människan (subjektet) och världen. 
Människors upplevelser och erfarenheter betonas i begreppet. Det är genom livsvärlden vi 
känner, älskar, hatar, arbetar, tycker och tänker. Den dagliga verksamheten är självklar och 
den reflekterar man normalt inte över, vi tar vår tillvaro som en självklarhet (Dahlberg, 
Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
2:3 Patientens livsvärld 
För en person som lider av schizofreni ter sig livsvärlden inte som en självklar tillvaro. 
Schizofreni går inte att beskriva på ett sätt men den kan upplevas och beskrivas på olika sätt. 
Det är vanligt att patienten upplever en svår ångest och rädsla. Ofta upplever de livet som ett 
kaos och förstår inte själva vad som händer dem. Det är svårt att skilja ut väsentligheter från 
oväsentligheter. I en psykos av schizofren typ feltolkar den sjuke betydelsen av vardagliga 
händelser. Han kan till exempel få för sig att solstrålarna som värmer hans hud bränner sönder 
hans kropp eller att bilen som närmar sig är på jakt efter honom. Detta i sin tur medför skräck 
och ångest. Personen som är sjuk kan uppleva en katastrofkänsla där den sjuke är säker på att 
världens undergång är nära, vilket även kan ge en känsla av vrede. Rädsla och ångest kan 
resultera i att den sjuke blir aggressiv och kan då utgöra en fara för sig själv eller 
omgivningen. En person med schizofreni har svårt att se helhet och fastnar lätt i detaljer på 
grund av uppmärksamhetsstörningar. Intrycken översköljer honom och för att undvika alla 
hotande och påträngande stimuli drar sig den drabbade tillbaka, in i sin egen värld. Han 
stannar hemma från skola/arbete och kanske vänder på dygnet, stannar uppe på natten då det 
är tyst och lugnt. Avskärmningen från omvärlden försvårar kontakten med andra människor 
och den drabbade känner en stark känsla av ensamhet. Under ett akut psykotiskt skov kan den 
sjuke bli farlig för sig själv och andra. I dessa situationer kan tvångsåtgärder bli nödvändiga 
för att skydda patienten själv, närstående och/eller omgivning (Rydin, 1992). 
  
2:4 Anhörigas livsvärld 
Anhöriga påverkas i stor grad då en familjemedlem drabbas av schizofreni. Vanliga känslor 
som anhöriga upplever är att drabbas av sorg, skuld, rädsla, vrede, frustration, utmattning och 
oro inför framtiden. Familjelivet ansträngs ofta hårt i detta läge och relationer försummas. 
Många närstående får sitt sociala umgänge starkt begränsat. I en familj med ett barn som lider 
av schizofreni är det inte ovanligt att den ene föräldern, ibland båda föräldrarna, går in i en allt 
djupare identifikation med det sjuka barnet. Livets normala innehåll upphör då att gälla och 
det är ofta barnets sjuka liv som existerar. Risken finns att föräldrarna blir överengagerade när 
det gäller deras barns hälsa vilket blir till en nackdel då barnet istället kan försämras i sin 
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sjukdom och att föräldrarna får svårt att överlämna en del av ansvaret till professionell hjälp. 
Förälderns egen personlighet kan bli mer och mer urholkad och relationen till andra 
närstående förlorar sin stimulerande betydelse (Rydin, 1992; Socialstyrelsen, 2003). Det 
skapar ångest hos anhöriga att se sin familjemedlem utveckla ett underligt och obegripligt 
beteende i samband med schizofreni (Rydin, 1992). Det är även vanligt att föräldrar drabbas 
av känslomässiga och fysiska problem när de ser sitt barn insjukna och försämras i sin 
sjukdom (Hellzén, 1999). Som anhörig söker man ständigt efter ett bra och riktigt sätt att 
stödja sin sjuka familjemedlem på. Samtidigt är anhörigas eget behov av stöd stort (Rydin, 
1992). 
 
Avvecklingen av platser inom sluten psykiatrisk vård, det vill säga sjukhem och 
mentalsjukhus har inneburit att anhöriga har fått en ännu viktigare roll än tidigare. Många 
personer med schizofreni bor kvar i föräldrahemmet även som vuxna men även de som bor 
ensamma har ofta tät kontakt med sina anhöriga. Detta kan betyda mycket för den sjuke men 
kan också innebära en stor påfrestning och belastning för familjen. Den nära kontakten mellan 
den sjuke och anhöriga kräver att sjukvården erbjuder ett nära samarbete med familjen. Det är 
viktigt att inte hela vårdansvaret läggs på familjen. Sjukvården ska ansvara för den 
psykiatriska behandlingen och rehabiliteringen tillsammans med anhöriga, vilket minskar 
risken för återinsjuknande. Anhöriga har idag möjlighet att vända sig till anhörigföreningar 
som stödjer medlemmar både enskilt och i grupp (Rydin, 1992; Socialstyrelsen, 2003). 
  
2:5 Vårdrelation 
Det är av stor vikt att ha en bra och nära relation mellan vårdtagare och vårdgivare. Detta 
gäller även relationen mellan vårdgivare och anhöriga. Familjeperspektivet har under den 
senaste tiden kommit att växa sig allt starkare inom forskning. Genom grupputbildning ökar 
de anhörigas kunskaper om sjukdomen och motverkar ett kritiskt och överengagerandet 
förhållningssätt gentemot den som är sjuk. Trots denna kunskap är det sällan vårdpersonal 
involverar familjen i omvårdnadsplaneringen kring en person med schizofreni (Hellzén, 
1999). Anhöriga upplever ofta en plågsam brist på information från vårdpersonal och har ofta 
uppfattningen om att vårdgivare inte är intresserade eller tar ett långsiktigt ansvar 
(Socialstyrelsen, 2003). 
 
En viktig förutsättning för att patienterna ska få en trygg och säker vård är att vårdpersonalen 
har ett vetenskapligt förhållningssätt. En alltmer specialiserad vård förutsätter att arbetet 
bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet (Hellzén, 1999). Detta kan styrkas genom lagen 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) (1998:531): 
 

1§ Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges 
sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska 
så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska 
visas omtanke och respekt (Adler, 2001 s. 32). 

 
Behandlingen av patienter med schizofreni kräver speciell kunskap och erfarenhet och en 
organisation som möjliggör kontinuitet och tillgänglighet. Individualisering av behandling är 
viktig. Den patientansvarige vårdpersonalens främsta uppgift är att etablera en vårdande 
relation. Patienten behöver konkret och fortlöpande information om utredning och 
behandling, även anhöriga bör få information om patientens tillstånd och behandling (Svenska 
psykiatriska föreningen och Spri, 1996).  
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3 PROBLEMFORMULERING 
 
Att leva med ett barn som insjuknar i schizofreni är en stor påfrestning, inte bara för barnet 
själv utan även för familj och omgivning (Socialstyrelsen, 2003). Eftersom författarna endast 
funnit sparsamt med vetenskapliga studier när det gäller anhörigas upplevelse av att leva med 
en person som har schizofreni anser författarna att det är ett angeläget ämne att undersöka. 
Anhöriga till personer med psykiska sjukdomar känner sig inte alltid delaktiga i vården. Det 
är sällan någon som frågar hur de känner eller upplever sin situation. Anhöriga upplever ofta 
att de inte blir tagna på allvar, trots att de har viktig information att lämna om patientens 
bakgrund och vad som händer kring patienten när han eller hon insjuknar. Denna information 
behövs för att sjuksköterskan ska kunna ge en god vård. En person som lider av schizofreni 
har i sitt sjukdomstillstånd inte förmåga att beskriva sin situation på grund av att han har en 
annorlunda verklighetsuppfattning (Ibid). Därför är det av stor vikt att anhöriga berättar om 
patientens situation. Anhörigas delaktighet i vården är också viktig för att sjuksköterskan ska 
kunna ge de anhöriga det stöd och den kunskap som behövs för att kunna stötta och ha 
förståelse för den sjuke i vardagen. För att sjuksköterskor ska få ökad förståelse för anhöriga 
är det viktigt att hela barnets livsvärld åskådliggörs. Studien kan leda till att sjuksköterskans 
förståelse för anhöriga till personer som lider av schizofreni ökar. Detta skulle underlätta 
vården av personer som lider av schizofreni. Hur är det att leva tillsammans med ett barn som 
lider av schizofreni? 
 
4 SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelse av att ha ett barn som lider av 
schizofreni. 
 
5 METOD 
 
Metoden som valdes för studien var en litteraturstudie som innebär att en studie görs för att 
beskriva kunskapsläget inom ett visst område, då utvalda studier beskrivs och analyseras 
Forsberg & Wengström, 2003). Studien utgick från en kvalitativ ansats vilket innebär att 
forskaren ska försöka få en djupare förståelse av människans upplevelse. Den kvalitativa 
ansatsen är holistisk, vilket innebär att sträva efter att få en helhetsförståelse (Polit & Beck, 
2006). Metod och ansats valdes eftersom de stämmer överens med studiens syfte. 
Litteraturstudien gjordes med en helhetssyn som utgångspunkt. Kvalitativ ansats innebär att 
beskriva och förklara det som framträder och på vilket sätt. Målet för dataanalysen är att tolka 
fenomenets variationer utifrån människors erfarenhet. Författarna strävade efter att lägga sina 
egna tidigare erfarenheter åt sidan för att komma fram till en förutsättningslös beskrivning 
(Forsberg & Wengström, 2003). Litteraturstudien utgår ifrån Graneheim & Lundmans (2004) 
analysmetod som ger en variation av information och ett varierat djup av tolkningar.   
  
5:1 Material 
Materialet bestod av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som är publicerade 
mellan åren 2002-2005. Artiklarna speglade föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med 
diagnosen schizofreni. Föräldrarnas åldrar i artiklarna varierade mellan 36-85 år. Barnen som 
led av schizofreni hade varit sjuka i minst ett år när studierna gjordes. I de flesta studierna var 
antalet informanter under tio stycken. Litteraturstudien bestod av åtta artiklar från fem olika 
länder (Europa och Nordamerika). Samtliga artiklar var skrivna på engelska. För noggrannare 
beskrivning av artiklarna se bilaga 1. Artiklarna som valdes var skrivna på 2000- talet för att 
studien skulle bestå av aktuell forskning och samtliga var intervjustudier.  
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5:2 Tillvägagångssätt 
Datainsamlingen av vetenskapliga artiklar genomfördes med hjälp av sökning i databaser som 
bestod av vårdvetenskapliga och medicinska artiklar. De databaserna som använts har valts på 
grund av att de innehåller medicinsk- och omvårdnadsinriktad information. Resultatet från 
databassökningen, vilka databaser som använts samt sökord och antal träffar presenteras i 
tabell 1. Kriterierna var från början att alla artiklarna skulle vara publicerade på svenska eller 
engelska då författarna behärskar dessa språk. Begränsning gjordes i de flesta sökningarna 
genom att välja artiklar som publicerats från år 2000. I de sökningar där begränsningen inte 
gjordes lästes endast abstrakts från samma årtal. I databasen PubMed begränsades sökningen 
genom att välja artiklar från Nursing Journals. För att kunna göra en första bedömning om 
artiklarna var relevanta lästes först abstrakts igenom, totalt 45 stycken. Därefter granskades 
artiklarna för att försäkra att dem var vetenskapliga genom att kontrollera om artikeln innehöll 
abstrakt, bakgrund, metod, resultat, diskussion och referenser vilket en vetenskaplig artikel 
ska innehålla (Polit, Beck & Hungler, 2001). Tio vetenskapliga artiklar lästes igenom som 
innehöll den information som behövdes för att kunna uppnå studiens syfte. Två av artiklarna 
valdes bort på grund av att de var litteraturstudier, då endast primärkällor valdes ut på grund 
av att förvanskning inte skulle ske.  
 
Tabell 1. Antalet träffar till sökorden i de olika databaserna och antalet valda artiklar. 
Databas Sökord Antal träffar Antal valda 
Cinahl Schizophrenia or schizophrenia childhood 3876  
  Life experiences 3172  

  
Schizophrenia or schizophrenia childhood and life 
experiences 25 

 
2 

  Schizophrenia or schizophrenia childhood and parents 26  
ELIN Schizophrenia and relatives  250  
 Schizophrenia and family 232  
 Schizophrenia and parents 31 2 
 Schizophrenia and parents and experiences 16 1 
PsycINFO Schizophrenia and family members 108  
 Schizophrenia and family members and life experiences 14  
PubMed Schizophrenias 1475  
 Schizophrenias and relatives 190  
 Schizophrenias and family 15  
 Schizophrenias and experiences 44 2 
 Schizophrenia and lived experiences 8  
 Schizophrenia and parents 32 1 
SweMed+ Schizofreni 448  
 Schizofreni och anhöriga 35  
 Schizofreni och föräldrar 7  
 Schizofreni och erfarenheter 0  
 
5:3 Analys 
Litteraturstudien bygger på ett latent innehåll, vilket innebär att den underliggande meningen 
tolkas i en text. Författarna började med att läsa igenom artiklarna överskådligt för att vid 
andra genomläsningen gå mer på djupet och dela upp texten i meningsenheter som relaterades 
till en central mening. Därefter gjordes en kondensering då meningen förkortades men 
innehöll fortfarande samma innebörd. Vidare skapades koder, kategorier och teman. Koder 
skapades för att kunna se innehållet på ett nytt och annorlunda sätt. Kategorierna som 
frambringades efter koderna var kärnan av innehållsanalysen. Syftet med tematiseringen var 



 6

att hitta den underliggande meningen av de kondenserade meningarna, koderna eller 
kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna sammanställdes under sju kategorier 
som namngavs. Vid tematiseringen frambringades två teman som representerade de 
underliggande meningarna av texten. Exempel på analysprocessen ges i tabell 2. 
 
Tabell 2 Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande enheter Kondensering Koder Kategorier Tema 
The caring responsibilities 
that took over their lives 
were likened to full-time 
employment. 
 
Re-intensification of the 
parent-child relationship 
could result in reduced 
social contacs outside the 
family. 

Heltidsjobb att 
vårda. 
 
 
 
 
Reducerad 
social kontakt 

Heltidsjobb 
 
 
 
 
 
Social 
kontakt 

Förändring 
av det 
dagliga livet 
 
 
Social 
isolering 

 
 
 
Vardagen 
handlar om 
överlevnad 

 
5:4 Forskningsetiska aspekter 
En forskare ska vara medveten om de forskningsetiska aspekterna (World Medical 
Association Declaration of Helsinki, 2007-04-20). Vid litteraturstudier bör etiska 
överväganden göras när det gäller urval och presentation av resultat. Det är viktigt att välja 
studier där noggranna etiska överväganden gjorts eller studier som fått tillstånd från etisk 
kommitté. Forskaren måste redovisa samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien samt 
presentera alla resultat. Det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stödjer forskarens 
egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2003). 
 
Då författarna endast använde sig av redan publicerat material var det av stor vikt att ta reda 
på om forskarna som skrivit artiklarna tagit forskningsetiska aspekter till beaktande. 
Artiklarna författarna använde sig av var vetenskapliga och publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter. Författarna utgick därför från att de forskningsetiska aspekterna hade följts även i 
de artiklar där detta inte stod angivet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

6 RESULTAT 
 
Analysen av artiklarna resulterade i två teman: Vardagen handlar om överlevnad och 
existentiell ångest. Vardagen handlar om överlevnad är indelat i fem kategorier: förändring av 
dagliga livet, svåra upplevelser kring barnets sjuka beteende, social isolering, missnöje med 
sjukvården och strategier för att underlätta vardagen. Existentiell ångest är indelat i två 
kategorier: sorgeraktioner och upplevelse av låg livskvalité. 
 
6:1 Vardagen handlar om överlevnad 
6:1:1 Förändring av det dagliga livet 
Enligt Foldemo, Gullberg, Ek och Bogren (2004) finns ett tydligt samband mellan föräldrars 
hög total börda och allvarlighetsgrad av barnets sjukdom. Hög börda har i sin tur ett samband 
med låg livskvalitet. En varierande utveckling av börda var vanligtvis i samband med 
motsvarande variation i barnets hälsa (Jungbauer, Wittmund, Dietrich & Angermeyer, 2003). 
Det vårdande ansvaret för det sjuka barnet som tog över föräldrarnas liv jämställdes med ett 
heltidsjobb (Chaffey & Fossey, 2004). Föräldrarna tyckte att konsekvenserna för deras egna 
framtida planer och för familjens dagliga liv var mycket omfattande. Föräldrarna ville att 
barnet skulle bli mer självständigt för att de själva skulle få egen frihet, men samtidigt var de 
medvetna om hur begränsande denna önskan var (Jungbauer, Stelling, Dietrich & 
Angermeyer, 2004). De upplevde att kvalitetstid med andra familjemedlemmar eller vänner 
gick förlorad (Chaffey & Fossey, 2004).   
 
Många föräldrar särskilt mödrar beskrev situationen som en kronisk börda och beskrev att 
deras egna behov inte blev tillfredställda på grund av att de behövde vara ett stöd för sitt barn. 
Vissa föräldrar berättade att deras barn vägrade flytta hemifrån trots föräldrarnas vilja och att 
några av dessa föräldrar hade dåligt samvete över detta gentemot barnet. Vissa föräldrar var 
rädda för att konfrontera barnet direkt och försökte efterhand med indirekt inflytande få barnet 
att flytta (Jungbauer et al., 2004). Detta bekräftades av Chaffey & Fossey (2004) som skriver 
att mödrarna beskrev att de hade för lite tid för sig själva för att kunna koppla av och 
koncentrera sig på saker som de skulle vilja göra. 
 

A good day would be a day with the house to my self so I can get on with it. I could do 
things a lot quicker and achieve something, and feel saticfied. (Ibid. s 203)    

 
Involverandet i barnets vårdande inkluderade till en början att få tillträde till psykiatrisk vård, 
kontrollera deras barns hälsa och att tillhandahålla skydd genom att ständigt vara uppmärksam 
på barnets beteende (Ibid).  Mödrarnas roll blev ofta att bistå med ett emotionellt stöd medan 
fäderna hittade sin roll i de praktiska göromålen (Nyström & Svensson, 2004). ”The 
responsibility that I have now for caring really aren´t the physical, there’s the emotional 
responsibilit[ies] of being with him, making him feel a part of the family, building up his self-
esteem” (Chaffey & Fossey, 2004 s. 203). Ansvaret innebar inte endast tillsyn av barnets hälsa 
och se till att barnet mådde bra emotionellt utan även praktiska göromål vilket innefattade 
hushållsarbete, ordna med recept, kontrollera barnets läkemedel, bankärenden, mat och 
tillhandahålla transport (Ibid)   
 
Föräldrarna upplevde att relationen till sin partner hade försämrats vilket relaterades till att 
kvinnan ofta involverades för mycket i barnets sjukdom. Tiden räckte inte längre till och 
kärlekslivet sattes åt sidan (Nyström & Svensson, 2004).  
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Under åren fick föräldrarna en ökad förståelse av innebörden av att leva med ett handikapp. 
Föräldrarna upplevde sig ha blivit mer sympatiska inför svårigheter som livet medför (Ibid). 
De har även utvecklat en större tolerans för sitt barns process i tillfrisknandet och även för 
andra människors olikheter (Chaffey & Fossey, 2004). “When I was young I was rather 
condescending to towards handicapped people. But now I have learned not to be so “macho” 
anymore” (Nyström & Svensson, 2004). 
 
6:1:2 Svåra upplevelser kring barnets sjukliga beteende 
Problem som uppstod på grund av barnets sjukdom visade sig framför allt i barnens beteende. 
Ett av de mest framträdande problemen var att barnet förändrade dygnsrytmen, de sov under 
dagtid och var vakna nattetid. Barnet drog sig tillbaka från omgivningen, uttryckte en verbal 
ilska eller blev våldsamma (Ferriter & Huband, 2003). Då barnet blev våldsamt påverkades 
hela familjen. Barnen kunde slå sina syskon hämningslöst (Schneider 2005). 

 
...I came up and found Tony fighting with other children. He was hitting and almost 
killed them. Tony, I said, sternly, we have all had more than we can stand. A gob of 
spit strock full in the face... (Ibid. s. 337) 

 
Barnet kunde även orsaka stora materiella skador. En förälder berättade om när han hittade 
barnet på sitt rum, han hade då målat väggarna fulla med klotter för att sedan gå ut och spraya 
ner sina föräldrars bil med färg (Schneider 2005).  
 
Föräldrarna kände sig ständigt på helspänn då barnet utsatte sig själv för risker. 
Självskadebeteende var ett stort orosmoment då föräldrarna ständigt var tvungna att söka 
igenom barnens rum efter föremål som de skulle kunna skada sig på (Ibid).  
 

He tried to jump out the window. When we lived downtown. We were twentyfour 
stories high and he tried to get out the window. The second time he walked into the 
river and fortuneately someone was walking by and get him out... (Ibid. s. 338) 

 
Trots alla svåra situationer kunde det även finnas ljuspunkter. Även om barnen var svårt sjuka 
fanns det även stunder då de var försiktiga och lugna. En mamma berättade om hur hennes 
sjuka dotter vaknade upp varje dag, dottern log och kramade om henne trots att mamman 
upplevde sin dotters liv som ett helvete (Ibid). 
  
6:1:3 Social isolering 
En del föräldrar upplevde att de fick stöd av deras sociala nätverk, medan vissa inte kände sig 
förstådda av omgivningen. De ville inte heller bli identifierade som föräldrar till en schizofren 
patient (Knudson & Coyle, 2002). En återintensifiering i föräldra-barn relationen kunde 
resultera i en reducerad social kontakt utanför familjen Många föräldrar kände sig osäkra på 
om deras egna vänner skulle förstå eller till och med göra familjen illa (Jungbauer et al., 
2004).  
 

I think probably we ourselves perhaps withdrew or – or were – felt, um, a bit inhibited 
in making social contact with other people because we felt they wouldn’t understand 
or we didn’t feel we wanted to bring that kind of thing into social contact, you know – 
you don’t want people to identify your family with. (Knudson & Coyle, 2002 s. 176) 

 
De flesta föräldrar kände sig stigmatiserade av psykisk sjukdom och det visade sig vara en 
faktor till social isolering för en del av dem (Knudson & Coyle, 2002). Föräldrarna upplevde 
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barnets aggressiva och barnsliga uppförande som en tung konstant börda som gjorde att 
sociala kontakter undveks om möjligt, på grund av bristande förståelse från omgivningen och 
föräldrarnas rädsla för att få en negativ stämpel (Jungbauer et al., 2003).  
 
Föräldrarna hade olika meningar om anhörigträffar både inom vården och anhörigföreningar. 
Vissa upplevde att de blev förstådda och fick information, utmanade de sociala myterna 
tillsammans samt att de utbytte praktiska råd. Andra föräldrar tyckte att det kändes för 
påträngande och överväldigande. En förälder beskrev svårigheter att träffa nya föräldrar i 
anhöriggruppen, vars barn nyligen hade fått diagnosen schizofreni, då det kändes som om 
hoppet togs ifrån dem. Stöttande kommentarer som att saker blir bättre med tiden vägde inte 
tungt för de nya föräldrarna när de träffade andra föräldrar som vårdat sina barn i 25 år. ”I 
found it very difficult, even going to the support group, because everytime I was to talk about 
it or open my mouth about it, I’d experience the pain” (Knudson & Coyle, 2002 s. 177).  
 
6:1:4 Missnöje med sjukvården 
En stor del av vårdandet för föräldrarna bestod i att försöka komma i kontakt med psykiatrisk 
vård. De blev frustrerade då de visste att deras barn var sjuka men inte kunde få tillträde till 
psykiatrisk sjukvård (Chaffey & Fossey, 2004). ”We had to fight for four years before we got 
any help” (Nyström & Svensson, 2004 s. 369). I samband med att föräldrarna sökte hjälp 
upplevde de att familjen, anhöriggrupper och polisen var de mest hjälpsamma. Psykologer, 
socialarbetare och psykiatriker var de som ansågs vara minst hjälpsamma (Ferriter & Huband, 
2003).  
 
Föräldrarna upplevde även svårigheter med att komma åt relevant information om barnets 
diagnos. De klagade över att inte få tillräckligt med information från sjukvården om 
sjukdomen och vad som förväntas i sjukdomsförloppet, vilket de hade förväntat sig att få av 
sjukvårdpersonal. ”They were the people that could have talked to me and explained the 
illness ... and maybe how I could have helped him” (Ferriter & Huband, 2003 s. 556).  
 
Då föräldrarna var i kontakt med vårdpersonal kunde de ibland uppleva att deras situation 
blev värre då personalen inte förstod situationen de befann sig i. Vårdpersonalen visade sig 
vara totalt omedvetna om traumat föräldrarna upplevde. Föräldrarna kunde även känna att 
vårdpersonalen nonchalerade deras upplevelse av vad situationen innebar för dem. En del av 
vårdpersonalen antydde till och med att det var föräldrarna själva som bar skulden till deras 
barns psykiska problem (Nyström & Svensson, 2004).   
 
Föräldrarna klagade även över att de aldrig blev involverade i behandlingsprocessen och 
önskade ett starkare samarbete med vårdpersonalen. De tyckte att vårdpersonalen gick för 
strikt efter regler om konfidentialitet och tyckte att det var opassande (Knudson & Coyle, 
2002). 
 
Ilska var den vanligaste förekommande känslan i samband med att föräldrarna var i kontakt 
med psykiatriker och sjuksköterskor. Motsatt till detta kunde även kontakt med sjukvården 
upplevas som något positivt. Positiva känslor framkom mer sällan, men framkallades oftare 
av en professionell person än av en icke professionell (Ferriter & Huband, 2003).  
 
6:1:5 Strategier för att underlätta vardagen 
Föräldrarna upplevde att det var en långsam process att acceptera att deras önskningar, 
förväntningar och drömmar om utvecklingen för deras barn aldrig skulle gå i uppfyllelse 
(Jungbauer et al., 2004). Att jämföra barnet med andra som var sämre eller att utveckla en 
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bättre förståelse av anledningarna bakom deras barns tillbakadragande verkade hjälpa 
föräldrarna med acceptans som förstärkte deras välbefinnande vid svåra situationer (Knudson 
& Coyle, 2002). Efter hand beskrev föräldrarna att de kände en belöning av erfarenheten att 
vårda (Chaffey & Fossey, 2004).  
 
Många föräldrar försökte få sina barn att förstå rationella förklaringar till deras illusioner men 
de flesta fann dessa försök ineffektiva. De övergick istället till att inte visa något engagemang 
för vanföreställningen för att kunna hantera situationen vilket följdes av en frustrerande 
period av brist på professionell rådgivning. Föräldrar till barn som drog sig undan hanterade 
det till en början med problemfokuserande strategier vilket direkt frambringade en källa till 
stress hos föräldrarna. Problemfokuserande strategier gick ut på att engagera sitt barn i 
aktiviteter eller uppmuntra personliga intressen. Känslofokuserande strategier som 
accepterande var en klar fördel för deras välbefinnande men gav samtidigt en känsla av 
hjälplöshet (Knudson & Coyle, 2002). Flera föräldrar hittade nya sysselsättningar för att 
aktivera sina barn. De planerade även sina egna aktiviteter så att barnet kunde vara med och 
delta (Chaffey & Fossey, 2004). 
 

I spent a lot of time trying to find something wich he would be intressed in, you 
know… I bought him a camera, you know – ‘Why don’t you learn to be a 
photographer?’ – and pointed him in that direction. 

Intervjuaren frågade vidare hur effektivt det fungerade: 
Not very, no. We got more and more disappointed that we could not succeed in doing 
that (Knudson & Coyle, 2002 s. 173). 

 
Möjligheten att kunna fly vardagen var ibland absolut nödvändigt för att hålla ihop känslorna 
av katastrof över en längre tid. Många föräldrar upplevde att det var svårt att ständigt vara 
med familjen. Engagemang utanför familjen upplevdes också vara ett bra sätt för att behålla 
kontrollen över livssituationen (Nyström & Svensson, 2004). 
  

My way of avoiding family conflicts has been to cultivate engagements outside the 
family. I have learned to hide and to find other parts to play in society... (Ibid. s. 374) 
 
I have managed to deal with the problems quite well, as I am pretty much engaged in 
industrial life. I put the spunk in my proffession. (Ibid. s. 374) 

 
Möjligheten att prata med andra människor som delar samma erfarenhet av att ha förlorat ett 
barn till sinnessjukdom framstod som välgörande (Ibid).    
 
Mäns strategi för att återfå kontroll över sin situation visade sig ofta vara att finna en roll som 
vårdare genom de praktiska göromålen (Ibid).  
 
Låg börda beror vanligtvis på ett växande hopp om att schizofrenin inte längre ska präglas av 
akuta försämringar utan att få kontroll med plikttrogen medicinering och lämplig livsstil 
(Jungbauer et al., 2003). 
 
6:2 Existentiell ångest 
6:2:1 Sorgereaktioner 
Subjektiv börda kunde ofta identifieras som ilska vilket mest hade att göra med föräldrarnas 
upprördhet över deras barns förändrade personlighet och oro inför framtiden (Foldemo et al., 
2005).  
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När känslan av chock började lägga sig övergick den i en känsla av sorg. Sorgen följdes mer 
eller mindre av en konstant känsla av oro (Nyström & Svensson, 2004). Studien av Jungbauer 
et al. (2003) visade att föräldrarna ökade sin konsumtion av cigaretter och mediciner. De hade 
även en ökning i sömnsvårigheter, ångest och depressiva symtom under sina barns 
försämringsperioder. Två föräldrar i studien beskrev upplevelsen av sina barns försämring i 
sjukdomen: 

 
…I was starting to be depressed again – well at least say depression, not that I had to 
lay in bed or anything, but just that I was feeling very down and sad, and that I didn’t 
know, how to face this... (Ibid. s.131) 
 
I became so down-hearted, everything was grey and I couldn’t get up in the mornings. 
I lost interested in everything, and I was so depressed (Nyström & Svensson, 2004 s. 
370). 

 
Fäderna beskrev en känsla av förnekelse och förlorad kontroll när de var tvungna att se sitt 
barn vända sig inåt, börja hallucinera och bete sig på ett ilsket och skrämmande sätt. De 
mindes sina gråtattacker, känslan av att bryta ihop, perioder av utmattning samt en underlig 
apatisk känsla. Under denna period i deras liv kände de sig totalt hjälplösa. De upplevde också 
att de förlorade kontrollen och därmed förmågan att vårda sina barn på ett adekvat sätt. 
Fäderna kände sig misslyckade i sin papparoll, vilket resulterade i ett dåligt självförtroende. 
En del av dem blev drabbade av såväl somatisk som psykisk sjukdom och rädsla för att själva 
bli galna (Nyström & Svensson, 2004).  
 

During this period I was a broken man. I got a nervous breakdown, I tossed about in 
bed and I cried a lot, and the pressure was too strong. (Ibid. s. 370) 

 
Föräldrarna beskrev en ledsamhet som något de aldrig tidigare erfarit. Ledsamheten kunde 
innebära sorg över förlorandet av sitt barn som de en gång hade, diagnosen och att tvingas att 
leva under nya omständigheter (Chaffey & Fossey, 2004). Känslan av att förlora sitt barn var 
återkommande hos många föräldrar. De beskrev det som att barnet de så länge känt och älskat 
dog virtuellt. Det var som om barnets insida ersattes av en underlig och bisarr person 
(Schneider, 2005). När föräldrarna jämförde barnet med klasskamrater och syskon fick de 
känslor av sorg och bitterhet (Jungbauer et al., 2003).  
 
Känslan av att ha orsakat barnens insjuknande i schizofreni gav stora skuldkänslor. 
Skuldkänslorna uppkom då föräldrarna ifrågasatte sitt handlande, men även om det var någon 
uteblivande handling som varit orsaken (Ferriter & Huband, 2003). 
 
Föräldrarna kände osäkerhet och ifrågasatte sitt sätt att vårda. De upplevde en tveksamhet till 
om deras hjälp var nödvändig, onödig eller till och med förstörande. Föräldrarna uttryckte 
även en oro när barnet flyttade hemifrån för att det skulle kunna förvärra sjukdomen och att 
sjukdomssymtom då skulle upptäckas för sent för att kunna ta till en lämplig motåtgärd 
(Jungbauer et al., 2003). 
 
Äldre föräldrar hade frågor kring vem som skulle ta över ansvaret för deras barn när deras 
egen sjukdom eller död inträffade. De upplevde en rädsla för att deras barn skulle bli ensamt, 
förnedrat eller hemlöst (Ibid).  
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I cook for him. I do his laundry. His is so clumsy; he’s like a 36-year-old child! Well, I 
don’t know what will happen later, I just don’t know...(Ibid. s. 611)  

 
6:2:2 Upplevelse av låg livskvalité 
I Foldemo et al. (2005) jämfördes föräldrar till barn med schizofreni med föräldrar till friska 
barn. Studien visade att föräldrarna till barn som led av schizofreni hade betydligt lägre 
livskvalité än kontrollgruppen. De var även mindre tillfredsställda psykologiskt och andligt. 
Forskarna fann ett samband mellan lägre psykologiska/andliga värden och en större börda 
samt mellan lägre värdesättning av familjen och större objektiv och subjektiv börda. 
 
När symtom förvärrades eller en akut/psykotisk episod tog vid reagerade föräldrarna direkt 
med oro, rädsla eller nedslagenhet och med en generell försämring av deras egen hälsa 
(Jungbauer et al., 2003).  
 
En förälder upplevde att sin son hade en låg livskvalité. Han var aldrig utan symtom och varje 
dag blev en kamp. Att varje dag leva med sitt sjuka barn upplevdes många gånger som svårt. 
En moder beskrev sin känsla så här (Schneider, 2005): 

 
He is extremly difficult to live with a good deal of the time, but he’s worth it. As far as 
I’m concerned he’s worth every minute I’ve ever spent with him... (Ibid. s. 333) 

 
Den oförutsägbara livssituationen som sjukdomen schizofreni medförde skapade en 
osäkerhet, vilket gjorde planer inför framtiden svåra (Chaffey & Fossey, 2004).  
 

I really don’t… think about tomorrow, and next week, and next year… I think I have 
come to realise that you’ve just got... to grab the day, and the minute, and the instant, 
and not really have too much firmed up next year. (Ibid s. 204)    
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7 DISKUSSION 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelse av att ha ett barn som lider av 
schizofreni.  
 
Resultatet visade hur föräldrarnas vardagsliv har förändrats, deras upplevelser av låg 
livskvalité och hur vardagslivet präglades av social isolering. De upplevde ett missnöje med 
sjukvården och svåra upplevelser kring barnets sjukliga beteende samt hur de upprättade 
strategier för att underlätta vardagen. Föräldrarna upplevde en sorgereaktion. Författarna 
ansåg att syftet var uppnått eftersom resultatet stämde överens med studiens syfte.  
 
7:1 Metoddiskussion 
Litteraturstudie valdes eftersom material finns skrivet i vetenskapliga artiklar. Om 
intervjustudie hade valts hade resultatet inte fått samma bredd på så sätt att författarna endast 
hade haft möjlighet att begränsa sig till Sverige. Författarna fann vid artikelsökningen att 
material inte fanns i överflöd, framförallt inte studier gjorda i Sverige. Författarna ansåg att 
det fanns få vetenskapliga artiklar att tillgå, vilket kan bero på begränsade kunskaper i 
litteratursökning eller att få studier är gjorda inom ämnet. De vetenskapliga artiklarna 
representerar fem i-länder vilket ger ett brett perspektiv av resultatet men ändå inte för brett 
genom begränsningen till länder med liknande levnadsstandard. Två av artiklarna har samma 
författare, detta anses inte vara till någon nackdel då studierna belyser olika perspektiv av 
föräldrarnas upplevelse.  
 
För att värdera trovärdigheten i en kvalitativ studie är det lämpligt att använda följande 
begrepp: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet innebär förtroende till att 
data är pålitlig. Det involverar två aspekter. Den första är att lägga fram undersökningen på ett 
sätt som ger en ökad trovärdighet. Den andra är att utförligt beskriva datainsamling och 
tillvägagångssätt (Polit, Beck & Hungler, 2001). Författarna beskrev datainsamlingen 
ingående då databaser, sökord och antal träffar är redovisade i en tabell. Begränsningar som 
gjordes i datainsamlingen har angivits samt vilka kriterier som materialet skulle uppnå vid 
urvalet. I de flesta studierna var antalet informanter under tio stycken, men författarna anser 
ändå att resultatet är trovärdigt eftersom de olika artiklarna representerar liknande 
underliggande meningar. Eftersom författarnas modersmål är svenska kan det ha haft 
betydelse vid översättning och tolkning av artiklarna eftersom samtliga var skrivna på 
engelska. Författarna valde att inte översätta citaten från artiklarna på grund av att det då 
fanns risk för att de skulle förlora sin tyngd och innebörd. 
 
Pålitlighet innebär graden av hur mycket data förändras över tiden utefter forskarens beslut 
under analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2003). Analysmetoden utgick ifrån 
Graneheim & Lundman (2003), vilken genomlästes noggrant flera gånger för att försäkra att 
den skulle användas på rätt sätt. Båda författarna läste igenom alla artiklarna för att sedan dela 
upp dem och analysera dem var för sig. Det gjorde materialet mer lätthanterligt och 
överskådligt. När kodningen, kategoriseringen och tematiseringen av materialet gjordes, 
samarbetade författarna för att komma fram till ett gemensamt resultat. På det sättet tolkades 
artiklarna likadant av båda författarna och de blev representerade på ett rättvist sätt. 
Författarna försökte lägga sina förutfattade meningar åt sidan under analysprocessen. Trots 
detta finns en risk för att detta undermedvetet kan ha påverkat resultatet på så sätt att 
författarna belyst viktiga delar efter subjektivt tycke. 
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Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra sammanhang eller grupper och 
kan liknas vid begreppet generaliserbarhet (Polit et al., 2001). Patienter som lider av 
schizofreni vårdas idag mestadels i öppensjukvård och lever ute i samhället. Sannolikheten att 
möta en person som lider av schizofreni är därför hög. Studien kan tillämpas inom såväl 
psykiatrin som somatiken då schizofreni är en vanligt förekommande sjukdom som kan 
påträffas i många sammanhang. 
 
7:2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet visade att vardagen handlade om att överleva för föräldrarna. Deras dagliga liv 
förändrades drastiskt efter att deras barn insjuknat i schizofreni. Föräldrarnas upplevelser av 
att vårda sitt barn var bland annat låg livskvalitet och hög börda i form av att familjens 
framtida planer och fritid blev starkt begränsade. Det bekräftas även av Rydin (1992) som 
skriver att anhöriga påverkas i hög grad av när en familjemedlem insjuknar i schizofreni och 
att det då är vanligt att uppleva sorg, frustration och utmattning. Enligt Dahlberg et al (2003) 
innebär ett livsvärldsperspektiv att människors vardagsliv och dagliga tillvaro 
uppmärksammas. Livsvärlden förklarar relationen mellan människan och världen. 
Föräldrarnas livsvärld förändrades drastiskt i samband med deras barns insjuknande, såväl 
känslomässigt som dagliga praktiska göromål. För föräldrarna blev vardagen då en kamp, där 
de kämpade för att familjens grundläggande behov skulle bli tillgodosedda. Det innebär en 
känsla av vanmakt för föräldrarna att ständigt vara på gränsen till ett drägligt familjeliv.  
 
Svåra upplevelser kring barnets sjukliga beteende präglades främst av att barnen fick 
förändrad dygnsrytm att de drog sig tillbaka från omgivningen och kunde bli våldsamma. 
Dessa beteenden stämmer väl in på hur Rydin (1992) beskriver hur sjukdomen yttrar sig, som 
till exempel självförsjunkenhet, kontaktlöshet och att patienten gärna stannar uppe under 
natten då det är tyst och lugnt. Detta påverkar hela familjen med ständig övervakning som 
resulterar i utmattning. Det kan innebära att familjerollerna förändras. Föräldrarna går från att 
ha ett vuxet barn till ett barn som inte längre kan ta hand om sig själv. Kan detta påverka 
syskonen genom att de blir åsidosatta av föräldrarna då deras fokus riktas mot det sjuka 
barnet?  
 
Resultatet visade att föräldrarna upplevde deras barns beteende som en tung konstant börda 
som gjorde att de undvek sociala kontakter. De kände sig stigmatiserade av psykisk sjukdom. 
Osäkerhet på om deras vänner skulle förstå resulterade ofta i social isolering. För att 
föräldrarna skulle orka hålla ihop sina känslor, kände de ett behov av att fly vardagen genom 
att finna ett engagemang utanför familjen. De sökte även sig till människor i liknande 
situation för att kunna prata och finna förståelse. Föräldrarna hade olika meningar om 
anhörigträffar. Vissa upplevde att de blivit förstådda medan andra tyckte det kändes 
påträngande och överväldigande. Enligt socialstyrelsen (2003) är det vanligt att många 
närstående får minskat socialt umgänge. Deras normala liv upphör att existera och det är bara 
det sjuka barnets liv som börjar gälla. För att få stöd har anhöriga möjligheten att vända sig 
till anhörigföreningar som stödjer medlemmar både enskilt och i grupp. Att familjen isolerar 
sig beror till stor del på okunskap och fördomar hos omgivningen. Föräldrarna känner skam 
och upplever att de utsätter omgivningen för en belastning genom att ta med sitt sjuka barn 
vilket resulterar i att de hellre stannar hemma och går miste om det sociala umgänget. Dagens 
samhälle behöver förändra synen på psykiskt sjuka, genom ökad kunskap hos befolkningen. 
 
Det framkom i resultatet att föräldrarna var upprörda över hur sjukvården bemött dem då de 
sökt vård för deras barn. De upplevde att sjukvårdspersonalen inte alltid tog dem på allvar och 
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inte lyssnade. Vårdpersonalen kunde dock framkalla positiva känslor men detta skedde inte 
ofta. Sjukvården var dessutom svåråtkomlig och informationen om sjukdomen och dess 
förlopp var bristfällig. Hellzén (1999) skriver att familjen sällan blir involverad i 
omvårdnadsplaneringen kring patienter med schizofreni trots att familjeperspektivet den 
senaste tiden har kommit att växa sig allt starkare inom forskning. Enligt Socialstyrelsen 
(2003) upplever anhöriga ofta en plågsam brist på information från vårdpersonal och 
uppfattningen om att de inte är intresserade samtidigt som många föräldrar visar 
överengagemang och har svårt att överlämna en del av ansvaret. Författarna anser att det är 
viktigt att vårdpersonalen tänker på att skapa en bra vårdande relation bland annat genom att 
ta sig tid att informera anhöriga om vad sjukdomen och vården innebär. På så sätt känner 
föräldrarna sig mer trygga med att söka hjälp. Om kommunikationen mellan vårdpersonal och 
föräldrar förbättras kan överengagemang från föräldrarnas sida undvikas och de kan istället 
känna ett stöd. Detta innebär att föräldrarna kan ge en bättre vård åt sitt barn och själva 
uppleva ett större välbefinnande. 
 
Resultatet visade att föräldrarna bar på en existentiell ångest. Deras sinnestämning 
karakteriserades av en sorgereaktion. De mest framträdande känslorna föräldrarna upplevde 
av att ha ett barn som lider av schizofreni var en konstant känsla av ängslan och sorg. I 
resultatet framkom att föräldrarna hade även en ökning i sömnsvårigheter, ångest och 
depressiva symtom. De upplevde att de hade förlorat sitt barn. Många kände sig hjälplösa då 
de såg sitt sjuka barn och inte alltid kunde göra något konkret åt det, vilket resulterade i 
skuldkänslor och en känsla av misslyckande som förälder. Enligt Rydin (1992) skapas ångest 
hos föräldrarna då de ser sitt barn insjukna eller försämras i sin sjukdom. Många anhöriga 
söker ständigt efter adekvat sätt att kunna stödja sitt barn på samtidigt som anhörigas behov 
av stöd är stort. Föräldrarna anses vara i behov av någon form av professionell hjälp, för att 
kunna hantera sin sorg och andra bekymmer. Föräldrarna utsätts för så pass hög börda att 
information och anhörigträffar inte alltid är tillräcklig för en så stor livsförändrande 
upplevelse. Det skulle innebära att föräldrarna känner trygghet, självsäkerhet och en mer 
lätthanterlig vardag. 
  
Föräldrar till barn som lider av schizofreni upplevde en lägre livskvalité än andra föräldrar. 
Upplevelsen av låg livskvalité präglades av oro, rädsla och generell försämring av deras egen 
hälsa då deras barn försämrades. Hellzén (1999) beskriver att det är vanligt att föräldrarna 
lider av såväl känslomässiga som fysiska problem, vilket resulterar i en lägre livskvalité. Den 
dagliga verksamheten är självklar och den reflekterar man normalt inte över, vi tar vår tillvaro 
som en självklarhet (Dahlberg et al., 2003). För föräldrarna ter sig vardagen inte som en 
självklarhet utan de kastas mellan hopp och förtvivlan om sjukdomens utveckling. Familjens 
tillvaro är oviss och upplevs otrygg vilket resulterar i en lägre livskvalité. Föräldrarna behöver 
hjälp för att kunna ta sig ur den onda cirkeln som bildas då föräldrarna har svårt för att hålla 
sig kvar vid hoppet och se ljust på framtiden. Hjälpen kan bestå av att vårdpersonal tar sitt 
ansvar i vårdandet.  
 
7:3 Slutsats 
Föräldrarnas vardag handlar om att överleva samtidigt som de bär på en existentiell ångest. 
De är i ett stort behov av hjälp och stöd för att kunna leva ett drägligt liv. Den psykiatriska 
vården behöver vara mer lyhörd för anhörigas situation. Föräldrarna behöver en trygg grund 
för att kunna ge sitt barn en bra vård, men även tid för att ”bara” kunna vara anhörig och inte 
vårdare.    
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Författarna anser att det behövs ytterliggare forskning för att öka kunskapen och förståelsen 
om föräldrarnas situation hos vårdpersonal eftersom det idag råder stora brister inom 
psykiatrin. Vårdpersonalen behöver en djupare förståelse för att kunna bemöta föräldrarna på 
ett respektfullt och förstående sätt. Forskning behövs även för att ta reda på hur föräldrarna på 
bästa sätt kan bli hjälpta. 
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1 * Artiklar som analyserats i resultatet 
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Artikelöversikt 
Titel/Författare/Tidskrift  Syfte  Urval  Metod  Resultat  
Experiences of parents 
with a son or daughter 
suffering from 
schizophrenia. 
 
Ferriter, M. & Huband, N. 
(2003). 
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 
2003: 10, 552-560. 

Syftet med studien var att 
få fram föräldrars syn (till 
en son eller dotter som 
lider av schizofreni) på 
orsaken bakom 
sjukdomen, den 
emotionella bördan och 
hjälpen från andra i 
samband med att söka stöd 
och hjälp. 

Deltagarna valdes 
slumpmässigt genom ett 
datasystem över patienter 
med schizofreni som 
vårdades på sjukhus. 22 
föräldrar deltog, varav tolv 
mödrar, sex fäder och fyra 
var par (i åldrarna 41-79 
år). Patienterna var 20 
söner och två döttrar 
mellan åldrarna 22-48 år.   

Studien var en kvalitativ 
metod. Ljudinspelad 
intervjustudie. 

Biologiska och 
livshändelser ansågs vara 
den vanligaste orsaken till 
insjuknandet. Stress, 
förlust och rädsla var de 
vanligaste reaktionerna. 
Många hade skuldkänslor. 
Professionella ansågs vara 
minst hjälpsamma, medan 
familjemedlemmar och 
själv-hjälp grupper var 
mest hjälpsamma. 

Lived experiences of being 
a father of an adult child 
with schizophrenia. 
 
Nyström, M. & Svensson, 
H. (2004). 
  
Issues in Mental Health 
Nursing,  2004: 25:363-
380. 
 

Syftet med den här studien 
var att analysera och 
beskriva den levda 
erfarenheten av att vara 
pappa till ett vuxet barn 
med schizofreni.   

Sju fäder mellan 63-78 år 
deltog i studien. Fäderna 
skulle ha erfarenhet av att 
vara fader till ett vuxet 
barn som lider av 
schizofreni sedan tidigt 
1980-tal. Barnen 
diagnostiserades med 
schizofreni i åldrarna 
mellan 16-19 år. 

Studien var en kvalitativ 
metod med en 
hermeneutisk ansats. 
Forskarna använde sig av 
semistrukturerade, 
ljudinspelade intervjuer.  

I resultatavsnittet framgick 
det att papporna hade en 
kronisk känsla av ångest 
och oro. Pappornas roll 
som omvårdnadsgivare var 
bland annat att sköta allt 
det praktiska som 
behövdes ordnas i 
samband med barnets 
sjukdom.    

 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 1 s. 2(5)  

 
Caring and daily life: 
Occupational experiences 
of women living with sons 
diagnosed with 
schizophrenia. 
 
Chaffey, L. & Fossey, E. 
(2004). 
 
Australian Occupational 
Therapy Journal, 2004: 51, 
199-207. 
 

Syftet var att beskriva 
kvinnors erfarenhet av det 
dagliga vårdandet av sina 
söner som lider a 
schizofreni, sett från ett 
sysselsättningsperspektiv. 

Sex mödrar i åldrarna 40-
70 år deltog, varav alla har 
söner som lider av 
schizofreni sedan ett till 
tio år tillbaka. 

Studien var av kvalitativ 
metod. Semistrukturerade, 
ljudinspelade intervjuer. 

Kvinnorna beskrev en 
känsla av att vara vilsen 
och kände att de hade 
bristande kunskaper om 
sjukdomen. De beskrev 
även vårdandet som 
stressande, orsakat av 
bland annat ledsamhet, 
sorg och osäkerhet 
angående framtiden. 

Mothers talk about their 
children with 
schizophrenia: a 
performance 
autoethnography.  
 
Schneider, B. (2005). 
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 
2005: 12, 333-340. 

Syftet med studien var att 
upptäcka hur mammor, till 
barn som lider av 
schizofreni, pratar om sina 
barn samt vad det betyder 
för en mamma att ha ett 
barn som lider av 
schizofreni. 

Åtta mödrar. Författarens 
egen historia och två 
biografier som var skrivna 
av mödrar som har barn 
som lider av schizofreni. 

Metoden var kvalitativ. 
Öppna frågor användes 
under intervjun med 
mammorna. 

Kvinnorna beskrev det 
som att personen dör som 
lider av schizofreni. Då 
personen drabbas av sina 
psykoser förändrar blir det 
en kamp att klara av 
situationen. De upplever 
även att barnen har en låg 
livskvalité.   
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Subjektive Burden Over 
12 months in Parents of 
Patients With 
Schizophrenia, 
 
Jungbauer, J., Wittmund, 
B., Dietrich, S. & 
Angermeyer, M.C.   
 
Achieves of Psychiatric 
Nursing. (2003) Vol. 
XVII, No.3 (June) 1126-
134. 
 

Syftet var att undersöka 
föräldrar till patienter som 
lider av schizofreni, om 
deras subjektiva börda 
under en tolvmånaders 
period. 

42 mödrar och nio fäder i 
åldrar mellan 36-85 år 
deltog. Deras barns 
medelålder var 33 år och 
de flesta hade fått 
psykiatrisk vård under elva 
år. 41 % av barnen bodde 
fortfarande hos 
föräldrarna. 

Metoden var kvalitativ och 
tre detaljerade intervjuer 
gjordes med 6 månaders 
intervall. 

Resultatet antyder att 
föräldrarna till 
kontinuerligt och svårt 
sjuka barn är 
överbelastade. 

Schizophrenia: problems 
of separation in families.  

 
Jungbauer, J., Stelling, K., 
Dietrich, S. & 
Angermeyer, M.C.  
 
Journal of Advanced 
Nursing. (2004) 47(6), 
605-613. 

Syftet var att undersöka 
självständighet och 
problem i utveckling i 
familjer med ett vuxet 
barn med schizofreni. 
 

42 mödrar och nio fäder i 
åldrar mellan 36-85 år 
deltog. Deras barns 
medelålder var 33 år och 
de flesta hade fått 
psykiatrisk vård under elva 
år. 
 

Metoden var kvalitativ och 
intervjuer som går på 
djupet har använts. 
 
 

Resultatet visar att 
förälder- barnrelationen 
återintensifierades efter 
insjuknande och familjen 
fick då en förlust av 
sociala kontakter. Det 
framkom även att barnen 
fick ett livslångt beroende 
av föräldrarna. 
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Quality of live and burden 
in parents of outpatients 
with schizophrenia.  
 
Foldemo, A., Gullberg, 
M., Ek, A-C. & Bogren, L. 
 
Soc Psychiatric Psychiatr 
Epidemiol. (2005) 40: 
133-138. 
 

Syftet var att jämföra 
livskvaliteten hos 
föräldrars till patienter 
som lider av schizofreni 
med en slumpmässigt 
utvald jämförelsegrupp.  
 

Föräldrar till barn med 
schizofreni som deltog i 
studien var 38 stycken. 
Föräldrarna var mellan 57-
75 år. I jämförelsegruppen 
deltog 698 föräldrar, i 
åldrarna 55-71 år. Barnen 
var 31-45 år gamla.  
 
 

Studien har gjorts med en 
kvalitativ ansats.  
 
Självuppskattningsskala 
Quality of Life Index 
användes för att undersöka 
livskvaliteten i båda 
grupperna.   
 
Graden av börda 
undersöktes med 
halvstrukturerade 
intervjuer av föräldrarna i 
undersökningsgruppen och 
datainsamlingen 
analyserades med Burden 
Assessment Scale. 
 
Även patienterna som 
insjuknat i schizofreni 
intervjuades för att 
undersöka deras globala 
funktion med Global 
Assessment of 
Functioning scale och the 
Clinical Global Impression 
scale. 
 

Resultatet visar bland 
annat att föräldrarna var 
signifikant mindre 
tillfredställda med sin 
livskvalitet. 
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Parents’ experiences of 
caring for sons and 
daughters with 
schizophrenia, a 
qualitative analysis of 
coping.  
 
Knudson, B. & Coyle, A.  
 
Eur. J. of Psychotherapy, 
Couselling & Health. 
(2002) Vol. 5 No 2 June, 
169-183. 
 

Syftet var att undersöka 
föräldrars erfarenheter av 
att vårda sitt barn som 
lider av schizofreni.   
 

Sex mödrar och två fäder 
till barn som lider av 
schizofreni deltog i 
studien, föräldrarna var i 
åldrarna 54-73 år. Barnens 
ålder varierade mellan 25-
44 år, varav de har haft 
schizofreni mellan 5-25 år. 

Metoden var kvalitativ och 
föräldrarna intervjuades.   

Resultatet visar att 
negativa symtom är den 
mest betungande 
stressfaktorn och att 
coping- strategier som 
problemfokuserad togs 
över av en mer 
känslofokuserad strategi 
efter hand. Resultatet visar 
även att det fanns ett 
missnöje med stödet från 
socialt nätverk och 
psykiatrin.     
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