
Utbildningsprogram för 
sjuksköterskor 180 hp 
Kurs 2VÅ45E 
Ht 2010 
Examensarbete, 15 hp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÄR DET VERKLIGA BLIR OVERKLIGT 

En litteraturstudie om föräldrars upplevelser av att ha ett barn med schizofreni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Författare: My Ekeroth 
Katarina Nilsson 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nurse: What does your family like to do at Christmas? 
Patient: I believe they took Christmas from the Russians to get 
all the cars into the ocean to make jello. You could go and get 
the Christmas but you couldn`t do it because the keylars have 

the fan. 
 (Stuart & Sundeen, 1995, s. 480) 
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: I Sverige finns ca 35 000 personer diagnostiserade med schizofreni. Att insjukna i 
schizofreni innebär en livsomvälvande katastrof både för den som insjuknar och de 
närstående. Av de barn och ungdomar som drabbas av schizofreni får hälften ett livslångt 
handikapp. Deras föräldrar får ofta svårigheter med att möta sina barns lidande, bekymmer, 
att förstå deras förändrade livsvärld och den problematik som den psykiska störningen 
omfattar.  
Syfte: Denna litteraturstudies syfte var att beskriva föräldrarnas svårigheter hantera den 
uppkomna situationen och att förstå sina barns förändrade livsvärld och den problematik som 
den psykiska störningen innebär. Ett vidare syfte har varit att tydliggöra sjuksköterskans 
vägledande roll i denna process. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som belyser föräldrarnas upplevelser av att 
ha ett barn med schizofreni. 
Resultat: Studiens resultat visar fem framträdande teman; Att inte förstå vad som händer med 
sitt barn, Moraliska och praktiska dilemman, Skuld och skam, Att som förälder sörja förlusten 
av det barn man en gång känt samt Vilken form av stöd/information söker föräldrarna? 
Slutsatser: Allvarlig psykisk störning orsakar ett stort lidande både för barnet som 
diagnostiserats och dess föräldrar. Det är en komplex situation för hela familjen och det ligger 
ett stort ansvar på vårdaren att vara öppensinnig i kommunikationen med denna patientgrupp 
och deras närstående för att kunna hjälpa och stödja. 
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INLEDNING 
 
Föreliggande uppsats avser att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med allvarlig 
psykisk störning. Intresset uppkom dels under våra tidigare arbetslivserfarenheter, samt under 
psykiatrisk praktik i utbildningsprogrammet för sjuksköterskor. Avsaknaden av ytterligare 
utbildning inom psykiatrisk omvårdnad i utbildningsprogrammet har lett till ett ökat intresse 
för ämnet. Vi tror att vi, oavsett framtida yrkesinriktning, kommer att komma i kontakt med 
anhöriga till barn med allvarlig psykisk störning. Vi anser att det är viktigt att ha viss kunskap 
om hur man ska kunna hjälpa, stödja och förhålla oss till patienter och anhöriga i deras svåra 
situation. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa, 
för att lindra det lidande som senare kan uppstå hos patienten och hos patientens närstående. 
 
 
BAKGRUND 
 
Stuart och Sundeen (1995) framhåller att lärandet om det psykiatriska vårdandet är som en 
resa till ställen och rum som vi tidigare kanske aldrig har försökt beröra. En resa in i 
människans inre. 
 
Psykiatrisk vård: en historisk återblick 
Nyström (2003) betonar att det var på 1600-talet som de första anstalterna för psykiskt sjuka 
människor grundades. Det var människor som ansågs utgöra ett hot mot samhället och som 
kunde tänkas störa den allmänna ordningen. Till dessa grupper av människor hörde bland 
annat de vansinniga, de prostituerade, de homosexuella, de sinnessvaga och de som kallades 
lösdrivare. Dessa anstalter utvecklades under 1700-talet till något som kan liknas vid 1900-
talets mentalsjukhus. Samtidigt kom ytterligare en klassifikation av psykiskt sjuka människor; 
sinnessjukdom, vilket återigen gav samhället tillåtelse att spärra in människor som utgjorde ett 
hot mot ordningen. På dessa institutioner utvecklades behandlingsmetoder där man försökte 
korrigera människors psykiska tillstånd.  Här utsattes de sinnessjuka för behandlingar som 
långbad, plötsliga falluckor som skulle skrämma människor friska eller svänggungor som 
genom att kasta runt kroppsvätskorna skulle bota de sjuka. Utvecklingen har fortsatt och 
under 1800-talet ansåg vissa läkare att åderlåtning1, kräkmedel eller vattenbegjutning var 
lämpliga behandlingar. Nyström (2003) betonar att tre centralhospital öppnades i Sverige för 
att gömma undan de cirka sjuhundra obotligt sinnessjuka som fanns. Allvarliga psykiska 
problem ansågs vara ärftliga eller degenerativa och därför motiverades det från samhällets 
sida att dessa människor skulle låsas in. Psykiatrin utvecklades till en medicinsk disciplin och 
behandlingar med lugnande medel som opium, kamfer2, laxermedel och kvicksilver användes. 
De inneliggande hospitalshjonen började kallas för patienter och drängarna som stod för 
betjäningen av dessa kallades sjukvaktare. Hospitalen låg ofta avskilt från de etablerade 
samhällena och fick därför bli självförsörjande med bl.a. jordbruk, snickeri och vävstuga. 
Under 1800-talets slut och början på 1900-talet planerades och byggdes stora psykiatriska 
institutioner i Sverige. Dessa fick namn efter helgon som till exempel S:t Sigfrid i Växjö, S:t 
Jörgen utanför Göteborg och S:t Lars i Lund. I samband med att psykiatrin blev en egen 
medicinsk vetenskap ökade intaget av mentalsjuka patienter kraftigt. Ökningen sägs kunna 
bero på industrialiseringen och kraven från samhället om anpassning till denna.  

1 ”Förr, ofta använd behandlingsmetod som gick ut på att blod tappades från patienten. Avsikten var att befria 
patienten från sjukt slem.” (www.ne.se) 
2 Ämne med egenartad doft (www.saol.se) 
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Det var under 1950- talet som de första psykofarmakologiska läkemedlen introducerades. 
Genom den psykofarmakologiska behandlingen blev patienterna lugnare och det var nu 
svårare att hålla kvar dem inom vården, då de inte längre kunde sägas utgöra något hot mot 
ordningen. Under 1900-talets senare hälft utvecklades en mer patientinriktad vård. Vårdare 
såsom sjuksköterskor började fördjupa kontakten med den enskilda patienten och ett slags 
kontaktmannaskap uppstod inom psykiatrin. Mentalsjukhusen ansågs inte längre fylla någon 
större funktion då mer och mer av vården förlades till kliniker vid de somatiska sjukhusen. 
Under 1970-talet utvecklades kontaktmannaskapet ytterligare. Sjuksköterskor började nu 
intressera sig för den framväxande vårdvetenskapen och dess omvårdnadsfrågor. Allt fler 
psykiskt sjuka började vårdas i sina egna hem och team inom kommunerna byggdes upp för 
att stödja dessa patienter. För de psykiskt störda som inte riktigt klarade av att bo kvar hemma 
öppnades särskilda boenden. 1995-96 genomfördes psykiatrireformen i Sverige som innebar 
att kommunerna fick större ansvar för de invånarna i kommunen med psykiska problem. Det 
var under denna tid som begreppet allvarlig psykisk störning uppkom och ersatte det tidigare 
begreppet psykisk sjukdom. Med begreppet psykisk störning ville man påvisa att den psykiska 
ohälsan inte bara var en sjukdom som skulle botas med medicinska åtgärder, utan att den 
psykiska störningen skulle ses utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebar att varje enskild 
individ med psykiskt handikapp skulle erbjudas hjälp och stöd att återkomma till samhället 
(Nyström 2003). 
 
Begreppsdefinition på psykisk störning. 
Hälsa är inte bara frånvaro av ohälsa. Med andra ord är psykisk hälsa inte bara frånvaro av 
psykisk ohälsa, psykisk störning eller psykisk sjukdom.  
 
Enligt Socialstyrelsen program upprättad av Landstinget i Uppsala län (2002) innebär psykisk 
sjukdom en allvarlig psykisk avvikelse, som kännetecknas av en störd verklighetsuppfattning. 
Det är ett tillstånd som känns igen inom medicinen och leder till allvarligt lidande för 
individer med psykisk sjukdom och/eller dennes omgivning. Socialstyrelsens program (ibid.) 
poängterar dessutom att allvarlig psykisk störning är ett begrepp som används i den nuvarande 
lagstiftningen. Den innefattar psykoser, depression med självmordsrisk och vissa svårare 
personlighetsstörningar. Ytterligare ett begrepp som förekommer är psykiskt funktionshinder 
som speglar att individen med psykisk ohälsa inte egentligen är sjuk, utan att funktionshindret 
ska ses i förhållande till samhället och den omgivning som omfattas av personens handikapp. 
Dessa personer behöver inte bara insatser från sjukvården utan är också beroende av insatser 
från socialtjänsten för att kunna fungera i samhället.  
I den svenska upplagan av Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR (2000), en översättning 
från det amerikanska originalet: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM) har termen mental disorder översatts till psykisk störning, detta är termen som i 
följande text kommer att användas.  
 
Kriterier för att fastställa diagnosen schizofreni 
Enligt DSM IV kan diagnosen Schizofreni ställas  när  patienten uppvisar minst två av 
följande karaktäristiska symtom: vanföreställningar3, hallucinationer, desorganiserat tal4, 
påtagligt desorganiserat eller katatont5 beteende, negativa symtom6. Ytterligare kriterier för 

3 Vanföreställningar är samma sak som en annan verklighetsuppfattning, inte det samma som en felaktig 
verklighetsuppfattning.  
4 T.ex. uppluckrade associationer, splittring (MINI-D IV) 
5 Bl.a. påtagligt avvikande rörelsemönster, egendomliga ställningar eller meningslösa överdrivna rörelser. 
(Allgulander(2005)) 
6 Affektiv avflackning, utarmat tankeliv eller viljelöshet (MINI-D IV)  

2 
 

                                                             



att diagnostiseras med schizofreni är att patienten uppvisar en tydligt försämrad social eller 
yrkesmässig funktion, i minst ett område som varit viktigt i patientens liv (MINI-D IV, 2000). 
 
Primärsymtom vid schizofreni 
Både Cullberg (2001) och Moberg (2005) skriver om de fyra A som enligt Bleuler7 
kännetecknar primärsymtomen för schizofreni. Vidare följer beskrivning av vad dessa fyra A 
står för.   
Autism: inåtvändhet, kontaktlöshet, svårigheter med fysisk kontakt. Patienten förmedlar ett 
ointresse för yttre stimuli och är uppenbart upptagen av en inre privat värld. 
Associationsstöningar: handlar om att tankeförmågan är störd. Det kan yttra sig som att 
personen slutar tala mitt i en mening, gör våldsamma tankeutsvävningar som inte andra kan 
hänga med i, eller fortsätter med tankegångar som andra inte kan förstå.  
Ambivalens: innebär en svårighet att fatta beslut. Patienten är oförmögen att fatta konstruktiva 
beslut t.ex. att välja vilken mat som ska ätas, detta beslut kan bli så omöjligt att någon annan 
måste fatta beslutet att välja åt patienten. 
Affektiv störning: är en störning som gäller humör och känslor, känslouttrycken står inte i 
proportion till situationen. Till exempel kan bortgången av en förälder, som stått patienten 
mycket nära, helt sakna betydelse. Patienten saknar förmåga att uppleva skuldkänslor. Endast 
emellanåt kan glädje och sorg skymtas i patientens sätt att vara. Men de inadekvata 
känslouttrycken är påtagliga och kan yttra sig genom att patienten använder fel uttryck vid fel 
tillfälle, exempelvis kan en tragisk händelse utlösa ett våldsamt skratt. 
 
Kännetecknande symtom vid schizofreni 
Cullberg (2001) betonar att de för schizofreni mest kännetecknande symtomen är 
tankestörningar, hallucinationer, förföljelse- och påverkansideér, motoriska symtom och 
beteendestörningar samt tvångsfenomen. Nedan följer en kort beskrivning av dessa symtom.  
 
Tankestörningar 
Tankestörningar är mycket karaktäristiska vid schizofreni. Individen upplever det som att 
någon stoppat in tankar i deras huvud, de blir fullkomligt upptagna av dessa tankar eller 
upplever det som att någon drar tankarna ur deras huvud. Tankestörningen kan av patienten 
också upplevas som att tankarna sänds ut via radio eller telenätet och att alla andra människor 
kan höra dem.  
 
Hallucinationer 
De vanligaste hallucinationerna är hörsel- lukt- och smakhallucinationer. 
Hörselhallucinationer yttrar sig vanligen som en röst som kommenterar individens beteende 
eller befaller individen att göra något. Patienten upplever ibland ”rösterna” som trevligt 
sällskap men ibland kan de upplevas som ett påtagligt hot. Lukt- och smakhallucinationer kan 
yttra sig som att individen upplever att det luktar ruttet, gas, död eller lik och att det som 
individen äter smakar förgiftat. Dessa hallucinationer är mera förknippade med skam och 
individen talar inte gärna om dessa. Synhallucinationer tillhör inte vanligheterna och är inte 
karaktäristiska för schizofreni. Däremot är synhallucinationer vanliga symtom under annan 
psykos. Patienter som haft långvariga psykoser kan berätta om känselhallucinationer där 
någon sitter inne i magen och river individen i inälvorna.  
 
 
 

7 Eugen Bleuler, (1857-1939) psykoanalytiskt inspirerad psykiater från Schweiz. (Stuart och Sundeen (1995)(s.477)) 
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Förföljelse- och påverkansidéer  
Dessa symtom är speciellt tydliga hos nyinsjuknande patienter och yttrar sig som att någon 
förföljer dem, ofta en auktoritet, som polisen. Individen upplever att sändningar via radio och 
tv är direkt riktat mot dem och deras situation. 
 
Motoriska symtom  
Motoriska symtom och beteendestörningar yttrar sig som att individen upplevs som motoriskt 
orolig och har svårt för att sitta stilla. Patienten går ofta med händerna för öronen för att 
försöka dämpa rösterna i huvudet eller för ett konstant mumlande.  
 
Tvångsfenomen 
Tvångstankar och tvångsritualer kan också förekomma vilket innebär att individen känner sig 
tvingad att tänka eller göra vissa saker/ritualer av obscen eller pervers karaktär. Dessa tvång 
måste utföras då individen anser att om det inte genomförs kommer något katastrofalt att ske. 
 
Barn med på psykisk störning 
Enligt Nyström (2003) kan en allvarlig psykisk störning eller ett psykiskt handikapp uppträda 
hos individen redan i barndomen. Enligt de psykodynamiska förklaringsmodellerna till 
psykisk ohälsa är det först när barnet kommer upp i den ålder där det krävs en förmåga från 
individen att kunna ha mellanmänskliga relationer, som dess symtom blir synlig för andra 
människor. Ett ökat krav på individens självständighet kan också avslöja en individs osäkerhet 
i dessa situationer, detta sker ofta i samband med att individen växer upp från barn till 
tonåring som är på väg in i vuxenlivet.  
Cullberg (2001) framhåller vidare att schizofreni ofta drabbar ungdomar och att cirka hälften 
av de som drabbas får livslånga handikapp. Schizofreni innehåller flera olika psykiska 
störningar och därför behövs flera olika behandlingsmetoder. Att insjukna med schizofreni 
innebär en livsomvälvande katastrof både för den som insjuknar och de närstående.  
Insjuknandet kommer ofta smygande med diffusa symtom som stark ångest, hallucinationer, 
dålig hygien, tillbakadragenhet och aptitlöshet. Tillslut blir situationen ohållbar för familjen 
och de söker sig till sjukvården för att få hjälp och vägledning. Sjukdomsförloppet kommer 
ofta i skov från några månader upp till ett år åt gången, patienten insjuknar för att sedan återfå 
sina normala funktioner för att senare återigen insjukna. Nyström (2003) förtydligar att 
patienter med allvarlig psykisk störning upplever sina psykiska problem på olika sätt. Det som 
är handikappande för en individ kanske inte är något problem för en annan. Det finns dock 
vissa problem som de allra flesta anser vara plågsamma dessa är, oro, ångest, olustkänslor, 
hallucinationer både hörsel och syn samt upplevelse av förföljelse. Därtill kommer 
biverkningar, som kan uppkomma av eventuell behandling med psykofarmaka som t.ex. 
tremor, muntorrhet och viktuppgång. Många patienter upplever även känslor av att vara 
otillräckliga. De upplever även svårigheter att samla tankarna och upplever en uttalad trötthet.  
Enligt det kognitionsterapeutiska synsättet ses det ökade kravet på individens anpassning som 
en orsak till utvecklande av psykisk ohälsa. Det betonas att individers jämförelse med andra 
som är mer framgångsrika än de själva leder till mindervärdeskänslor och hämmar dessa 
individers förmåga till att ta egna initiativ (Nyström, 2003).  
 
Dialogen med en schizofren person 
Moberg (2005) framhåller vikten av att försöka se den schizofrenas värld så som denne lever i 
den. Verkligheten tolkas på ett mycket annorlunda sätt för en frisk individ än för den som 
lider av schizofreni. Det tjänar ingenting till att försöka övertala en schizofren person om att 
det denne ser, hör eller känner inte sker i verkligheten. Detta leder lätt till konflikter inom 
familjen. Det är således stora krav på en kommunikativ kompetens som ställs på de 
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närstående gentemot den sjuke och drabbade patienten.  En rak, konkret och tydlig 
kommunikation är viktig. Det är också viktigt att i dialogen mellan patient och närstående 
yttra sig i jagform, där kraven ska ligga i nivå med hur patienten upplever och förhåller sig till 
omgivningen.   
 
Lagar och förordningar avseende sjuksköterskans yrkesuppgifter. 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) säger att hon 
inte bara ska utföra sitt jobb, utan att det ska finnas en vilja att göra det. Jobbet ska utföras 
genom tillämpning av införtjänade kunskaper och färdigheter. I detta avseende beskrivs vilja 
som ”attityd, engagemang, mod och ansvar”(Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska 2005). Vidare poängteras följande angående bemötande, information och 
undervisning. Sjuksköterskan ska inneha en fallenhet för kommunikation, inte bara med sina 
patienter utan även dennes närstående. Samtalen ska ske med empati, respekt och intresse för 
berättelsen. Sjuksköterskan har även som yrkesuppgift att bistå patienten och dennes anhöriga 
med information. Informationen ska vara individanpassad och ligga på en nivå som är 
förstålig för den som mottar den.  
 
Omvårdnad, stöd och vägledning vid psykisk sjukdom 
Den psykiatriska omvårdnaden är ett stort område som ständigt är i utveckling, det är lätt att 
glömma bort att det inte bara är den person som får en diagnos som drabbas av sin sjukdom. 
Diagnosen innebär en betydande förändring i patientens och dennes närståendes liv, i detta 
fall barnet och dess föräldrars liv. Oavsett om det är en psykisk eller somatisk sjukdom, 
behöver även de närstående till patienten vägledning för att upprätthålla en stabilitet.  
 
Studie inriktas på barn som diagnostiseras med schizofreni, och deras föräldrar. I 
fortsättningen kallas patienten med den allvarliga psykiska störningen för barn. Detta för att 
studiens syfte är att belysa den komplexa situationen mellan föräldrar och barn när barnet 
drabbas av schizofreni.  Enligt svensk sjukvård är en person barn fram tills denne fyller 18 år.  
 
I denna studie benämns alla barn, vilka har en föräldrar som är delaktig i dennes vård. Barn i 
denna uppsats är alltså inte förenat med ålder, utan snarare det familjeband som finns mellan 
barn och föräldrar. Barn är inte heller förenligt med att fortfarande vara boende hos sina 
föräldrar, utan det kan även handla om barn som har egna boenden.  
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Denna litteraturstudie har en vårdvetenskaplig infallsvinkel. Begrepp som vårdrelationer, 
välbefinnande, livsvärld, lidande samt delaktighet i vården är återkommande i litteraturen och 
så även i denna studie.  
 
Vårdrelation  
Dahlberg och Segesten (2010) och Wiklund (2008) menar att alla människor är i behov av 
mening och sammanhang. Att inte finnas i ett sammanhang kan leda till ensamhet och att 
kännas som att man inte är delaktig i världen. Känslan av ensamhet kan vara djup och stark 
framförallt om den är ofrivillig, men ensamheten kan även vara frivillig och kännas positiv 
och behaglig. Att vara ensam kan också vara en känsla av att ha blivit bortvald. Psykiska 
störningar kan leda till att personen känner sig utanför, att det inte är någon i närheten som 
förstår känslan som man har eller som man upplever. Det är således vårdarens ansvar i 
vårdrelationen att se till att patienten bjuds in till en gemenskap, där patienten tillåts vara 
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precis sig själv. Detta kan i sin tur leda till att patienten blir säkrare i samspelet med andra 
människor. 
 
Välbefinnande 
Dahlberg och Segesten (2010) poängterar att vad som är meningsfullt är individuellt knutet 
till varje enskild människa, och det som skapar mening i en människas liv kan vara helt 
intetsägande i en annan människas liv. Att ha något som ger mening är viktigt för människans 
välbefinnande. 
 
Livsvärld 
 Sjögren (2008) skriver att för att vara professionell i sitt vårdande av psykiskt sjuka patienter 
krävs det att man har en vårdvetenskaplig grund. Väljer vårdaren ett icke vårdvetenskapligt 
synsätt finns risken för att patienten inte möts i dennes verklighet. Risken finns då att 
vårdaren faller för sina egna förutfattade meningar och oprofessionella tolkningar görs. Att 
möta människa i hennes egen levda värld kan beskrivas som att möta människan i den 
situation som hon befinner sig just nu. Varje människa befinner sig i och läser in sin egen 
livsvärld på ett alldeles eget personligt sätt.  
Hörberg (2008) vidareutvecklar begreppet livsvärld och nämner att inom den psykiatriska 
omvårdnadskontexten talas det om att patienter upplever sin livsvärld med känslor av att 
befinna sig i ett rum fullt av människor men att ändå anse sig själva vara ensamma. Många 
patienter inom psykiatrin väljer att vända sig inåt, att göra ett aktiv val att vara ensam. Valet 
medför en fristad från det som känns ansträngande, i ensamheten tillåter patienten sig själv att 
vara den som hon önskar vara.  
 
Lidande  
Hörberg (2008) tar även upp det för vårdvetenskapen kända begreppet lidande, som innefattar 
livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. Hon skriver att lidandet är en del av livet och 
tillhör människans existens. I vårdandet är det således vårdarens ansvar att försöka lindra 
lidandet för patienterna. 
 
Delaktighet i vården 
Dahlberg och Segesten (2010) menar dock att en stor del av vårdvetenskapen är inriktad på att 
se de närstående till patienten. Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) är det 
vårdpersonalens ansvar att se till att föräldrarna är delaktiga i vården av sitt barn. Föräldrar till 
barn som vårdas behöver stöd och omsorg och i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (2005) poängteras att det är sjuksköterskans ansvar att informera sig 
om och lyssna till de närståendes kunskap och erfarenheter kring patienten. Som nämnts 
tidigare är människan i behov av samspel med andra människor och detta måste tydliggöras 
framförallt i de närståendes perspektiv. De närstående kan vara det viktigaste stödet i 
samspelet med patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Vårdvetenskapen försöker inte förklara psykiska handikapp utan vill istället få en förståelse 
för hur dessa människor känner sig, hur deras livssituation ser ut och hur de kan stödjas i 
omvårdnadssituationen. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Som grund för denna litteraturstudie ligger en sammanfattning av tidigare forskning kring hur 
föräldrar till allvarlig psykisk störda barn, upplever sin situation. Avsikten var att söka svar på 
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vilket lidande som uppstår, inte bara för det drabbade barnet, utan även barnets föräldrar. 
Vidare finns det frågor kring hur föräldrarna till dessa barn kan hjälpas och stöttas i sin 
vardag.   
För att få kunskap om detta krävs även att söka svar på vad allvarlig psykisk störning innebär. 
Allvarlig psykisk störning är ett omfattande begrepp och denna studie koncentreras på 
diagnosen schizofreni. Ytterligare görs ett försök till att finna svar på vad som en nybliven 
sjuksköterska bör tänka på i sitt möte med denna patientgrupp och deras närstående.  
 
Frågeställningar 
Vad innebär barnets lidande för föräldrarna och hur påverkas deras levda värld? 
Hur kan de föräldrarna stöttas i relationen till sitt barn? 
Hur vägleder sjuksköterskan mot hälsa och välbefinnande? 
 
 
SYFTE 
 
Denna litteraturstudies syfte var att beskriva föräldrarnas svårigheter hantera den uppkomna 
situationen och att förstå sina barns förändrade livsvärld och den problematik som den 
psykiska störningen innebär. Ett vidare syfte har varit att tydliggöra sjuksköterskans 
vägledande roll i denna process. 
 
 
METOD  
 
Studien har en kvalitativ ansats som enligt Polit och Beck (2008) ska inriktas på att studera 
fenomen och skiljer sig från en kvantitativ ansats som inriktar sig mer på  mätbara variabler. 
Insamlingsmetoden av data vid en kvalitativ ansats beror vilken typ av  fenomen som 
studeras.. Således kan den kvalitativa undersökningen utgöras av berättelser och upplevelser 
medan den kvantitativa undersökningen består av numerisk data som kan omvandlas till 
staplar och diagram. Vidare är det av stor vikt att vid båda ansatserna kontrollera att metoden 
har en god validitet och reliabilitet, t.ex. om intervju- eller enkätfrågorna har ställts så att 
resultatet på ett trovärdigt sätt avspeglar det som den intervjuade vill få fram.  
 
Metodvalet att göra en litteraturstudie styrdes helt av studiens karaktär och inriktning samt att 
syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med schizofreni. Enligt 
Friberg (2006) görs en litteraturstudie för att skapa en bild över ett valt område, där 
genomförandet sker systematiskt. För att få fram upplevelser från både föräldrarna och deras 
barn inriktades studien på framförallt kvalitativa studier, men till viss del ingår även 
kvalitativa/kvantitativa studier. Studiens resultat och diskussion bygger på vetenskapliga 
artiklar. Den av Friberg (2006) rekommenderade Checklista för kvalitativa artiklar av 
Forsberg och Wengström (2003) användes för kritisk kvalitetsgranskning (se bilaga nr. 4).   
 
Datainsamling 
Valet av databaser inriktades på psykiatrisk omvårdnad. Litteratursökningen gjordes i 
databaserna; PsychINFO, Cinahl samt Google Scholar.  
 
Databasen PsychINFO och Cinahl valdes på grund av inriktningen mot psykiatri och 
omvårdnad. Google Scholar valdes för att få ytterligare bredd i sökningarna. Här genomfördes 
sökningar baserade på författarens namn, som  valdes ut från referenslistorna i de artiklar som 
tidigare sökningar gett. De valda sökorden varierades efter vilken databas sökningen 
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genomfördes i. Genomgående användes sökorden child, family burden och schizophrenia, 
antingen på svenska eller engelska. 
 
Urval 
För att tillgodose kravet att de valda artiklarna var vetenskapliga, kontrollerades de tidskrifter 
vari de varit publicerade.. Denna vetenskapliga kontroll gjordes med hjälp av  Ulrichsweb™ 
Global Serials Directory (2010), som indikerar vetenskapliga artiklar som Refereed.  
 
Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle, oberoende av etnicitet eller religion, spegla 
föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med schizofreni. Studierna skulle vidare vara 
genomförda i Europa, Australien eller Amerika, samt publicerade under åren 2000-2010 
Exklusionskriterier var artiklar med en ren kvantitativ ansats. Även studier som var äldre, 
d.v.s. publicerade före år 2000 och/eller som var genomförda i Asien eller Afrika valdes bort. 
Se bilaga 1 för fullständig sökning och urval av artiklar.  
 
Dataanalys 
De utvalda artiklarna (se bilaga 2) lästes igenom av båda författarna för att söka likheter och 
skillnader mellan de olika studierna. Framförallt lades stor vikt  vid studiernas resultat och 
sammanfattningar. Efter att artiklarna lästs igenom bröts  de viktigaste, och mest 
förekommande resultaten ner till meningsbärande enheter, enligt Granskär & Höglund-
Nielsen (2008). Dessa meningsbärande enheter kondenserades, kodades och till slut skapades 
underkategorier. Utifrån dessa underkategorier skapades fyra teman som redovisas i 
resultatdelen. (Se tabell 1 för fullständig analys.) 
 
Forskningsetiska aspekter 
Samtliga utvalda artiklar är vetenskapligt granskade. I samtliga studier har deltagarna, som 
blivit intervjuade, blivit informerade om studiens syfte. Deltagarna i studierna har blivit 
skriftligt informerade innan studiens början och erbjudits deltagande. I vissa studier har 
deltagare kontaktats genom att författarna har kontaktat en vårdinrättning De har även fått 
information om att de har möjlighet att närsomhelst och utan att behöva ange anledning rätt 
att avsluta sitt deltagande i studien. Helt i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008)..  
De etiska övervägande som vi gjort, är att artiklarna som inkluderats i studien ska vara 
vetenskapligt granskade och godkända av respektive etiska kommittéer. På detta sätt har vi 
kunnat försäkra oss om att, studierna genomgått granskning av en etisk kommitté. 
 
 
RESULTAT 
 
De teman som vid analys av artiklarna tydligast framträdde och som redovisas i resultatet är: 
Att inte förstå vad som händer med sitt barn, Moraliska och praktiska dilemman, Skuld och 
skam, Att som förälder sörja förlusten av det barn man en gång känt samt Vilken form av 
stöd/information söker föräldrarna? 
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Analys    Tabell 1 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kodning Underkategori Tema 

-It was so strange one day 
when we came home… 
s/he was completely 
gone… we couldn`t reach 
her/him at all. 
 
-Family members are 
usually the first to notice 
something is wrong with 
their loved one. They 
observe several odd 
behaviors. 

Föräldrarna vet att 
något har förändrats 
men kan inte säga 
vad 
 
 
Barnet uppvisar ett 
udda beteende men 
kan inte märka det 
själv, det är familjen 
som märker det först 

Rädsla för det 
okända som 
händer med 
barnet 
 
 
Förändringar i 
beteendet hos 
barnet 

Rädsla för det 
okända 
 
 
 
 
Oförutsedda 
förändringar 

Att inte förstå vad 
som händer med 
sitt barn 
 
Vilken form av 
stöd/information 
söker föräldrarna? 
 
 
 

-Do I Confront Bizarre 
Behavior or Just “Keep the 
Peace?” 
 
 
-Is this Teenage Rebellion 
or is it Mental Illness? 

Föräldrarna vet ej 
vad de ska göra för 
att inte “störa” resten 
av familjen. 
 
Föräldrarna är 
osäkra på om det är 
ett sjukligt beteende 
barnet uppvisar 

Ta konflikter eller 
ej 
 
 
 
Är det lämpligt att 
söka psykiatrisk 
hjälp? 

Svåra val 
 
 
 
 
Svåra val 

Moraliska och 
praktiska dilemman 

-When parents learn that 
early diagnosis and 
treatment are associated 
with a better outcome, they 
feel guilty for failing to 
recognize the illness 
sooner. 
 
 
 
-Of course I wonder why 
this happened… what I´ve 
done wrong. 

Föräldrarna lägger 
skuld på sig själv för 
att inte ha sökt 
psykiatrisk hjälp 
tidigare. 
 
 
 
 
 
Föräldrarna undrar 
om de har gjort 
något fel i 
uppfostran 

Föräldrarna 
känner skuld för 
att de kanske har 
förnekat 
problemet och på 
så vis gjort det 
värre 
 
Har föräldrarna 
påverkat sitt barn 
på ett psykiskt 
negativt sätt? 

Känsla av 
skuld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Känsla av 
skuld 

Skuld och skam 
 

-Parents grieve for a child 
who is gone but not dead.  
 
 
 
 
 
- Just seeing my daughter, 
in effect, die. 

Föräldrarna känner 
inte igen sitt barn. 
 
 
 
 
 
Föräldrarna ser sitt 
barn försvinna utan 
att kunna hjälpa 

Det barn 
föräldrarna känt 
är borta och de 
har fått ett barn 
som de inte 
känner  
 
Hjälplöshet 

 
Sorg 
 
 
 
 
 
Sorg 

Att som förälder 
sörja förlusten av 
det barn man en 
gång känt 

 
 

9 
 



Att inte förstå vad som händer med sitt barn 
Enligt Chaffey och Fossey (2004) upplever föräldrarna en kamp med att försöka förstå vad 
det är som händer när en älskad familjemedlem insjuknar i schizofreni. Föräldrarna upplever 
en sorg över att se sitt barn genomgå en förvandling till stundtals, oigenkännlighet. Barnen 
upplevdes som mycket tillbakadraget, blev inaktivt och hade svårt att passa tider, vilket ledde 
till att föräldrarna undrade över vad det var som skedde med deras barn. Nyström och 
Svensson (2004) beskriver den känsla en förälder kan uppleva när de upptäcker att de i vissa 
situationer upplever en fysisk rädsla för sina barn. Föräldrarna har beskrivit situationer där 
barnet utgjort ett hot emot dem eller andra familjemedlemmar. En man talade om hur han och 
hans son hamnat i en konflikt, varpå sonen blivit mycket aggressiv och hotfull. Sonen hade 
slagit sin far så hårt att han behövt uppsöka sjukhusvård. Men det var inte bara rädsla för att 
barnet skulle vara fysiskt utåtriktad i sitt beteende. Det var också rädslan för hela 
sjukdomsbilden som över en natt förändrade hela vardagen för familjerna. Föräldrarna 
förnekade vad det var som hände och kände att de började tappa kontrollen, plötsligt stod de 
framför ett barn som hallucinerade, hade ett skrämmande beteende och uppträdde allmänt 
galet.  
 
Ferriter och Huband (2003) beskriver hur föräldrarna tyckte att det var mycket påfrestande att 
deras barn plötsligt behövde övervakas för att inte börja agera ut. De tyckte att barnets 
beteende var pinsamt och framförallt när barnets beteende orsakade problem med grannar. 
Vidare beskrivs känslan föräldrarna upplevde när de märkte att barnets sjukdom påverkade 
deras liv negativt. De kände att de inte längre kunde leva det liv de levt innan sjukdomen bröt 
ut. Den största påfrestningen sjukdomen medförde för föräldrarna var, enligt dem själva, 
barnets inåtvändhet, verbala aggression, fysiska våld, obefogad misstänksamhet och avsaknad 
av att kunna ta hand om sig själv. I detta sammanhang beskriver Pejlert (2001) den 
förvirrande känslan av att inte känna igen sitt barn vid vissa tillfällen, att helt plötsligt inte 
kunna ”nå” sitt barn och att det barn som de kände igen dagen innan inte längre ”var där”. Det 
som först verkade vara vanligt tonårsbeteende fick, även om det var en chock, en förklaring. 
Teschinsky (2000) framhåller att familjen till den drabbade först märker att det är något som 
inte stämmer. Barnet blir mindre socialt, misstänksam, mer fientligt, får konstiga sovvanor 
och blir även mindre kapabel att klara av sin egen personliga hygien. Eftersom den drabbade 
ofta inte söker hjälp själv så blir det föräldrarna som får ta det steget. Även om det udda 
beteendet får en förklaring när föräldrarna har sökt psykiatrisk hjälp, kan föräldrarna nu 
ställas inför den sociala stigmatisering, som en allvarlig psykisk störning kan innebära. I 
Milliken (2001) berättar de intervjuade föräldrarna att rädslan efter att barnet blivit 
diagnostiserat med schizofreni, också handlar om vad som kan hända efter det att diagnosen 
ställts. En förälder förklarar rädslan av att inte veta när barnet kommer uppvisa det irrationella 
beteendet som följer med schizofreni så här; 
 

I`ve realized that it`s not so much the things that happen, though 
a lot of really painful disturbing instances have happened, but 
they are quite short, the instances in themselves. It`s the fear in 
between. It`s the remembering and the anticipation and the 
wondering if you can cope with it. It`s like waiting for the other 
shoe to fall all the time. If you could just get that under control…  
(Milliken, 2001, s.158) 

 
Moraliska och praktiska dilemman 
Den gemensamma nämnaren i samtliga artiklar är de dilemma som föräldrarna ställs inför. 
Följande frågeställningar kan uppkomma från föräldrarnas sida. Hur hanterar jag denna 
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situation? Ska jag spela med i vanföreställningarna? Vad som också var gemensamt hos de 
flesta föräldrarna var att deras eget liv inskränktes. Familjen blev till viss del isolerad 
eftersom de fann det svårt att förklara för andra som stod utanför, eller att de helt enkelt kände 
skuld eller skam inför sjukdomen.  I olika kulturer eller inom olika religioner har föräldrar 
olika sätt att hantera situationen men det vanligaste sättet i västvärlden är att söka hjälp inom 
den psykiatriska vården. 
 
Föräldrar till barn med schizofreni upplever många olika moraliska och praktiska dilemman i 
det dagliga livet och vården kring sina barn. Milliken och Rodney (2003) betonar att de 
största moraliska dilemman som föräldrarna upplever är, att i utvecklandet av sjukdomen 
kunna avgöra om de beteenden som deras barn uppvisar är vanlig tonårsrevolt, eller tecken på 
en faktisk psykisk sjukdom.  
Chaffey och Fossey (2004) utvecklar tankar som föräldrar har angående sin frustration. Att 
veta att det är något i barnets beteende som inte tillhör normaliteterna, men att ändå inte få 
den vård som de tror är nödvändig. Att ha ett barn hemmaboende med den problematik som 
sjukdomen innebär är tidskrävande för familjerna. Föräldrarna får ofta ta över sysslor som 
barnet annars själv hade klarat av. De kände att tiden inte räckte till att både rå om sig själva 
och den övriga familjen, när den sjuka familjemedlemmen krävde så mycket tid och energi 
som den gjorde. Föräldrarna kände att kravet på att ta hand om sitt sjuka barn, ledde till 
känslor av instängdhet. Trots de negativa känslor som uppstod, var valet att ta hand om sitt 
barn, ett val som gjordes med tanke på barnets bästa. Vidare beskrivs ytterligare moraliska 
dilemman som uppstod kring medicinering. Ett av dessa dilemman handlar enligt, Milliken 
och Rodney (2003), om hur föräldrar ställdes inför valet att tvångsmedicinera sitt eget barn, 
och att se hur barnet drabbades av biverkningarna från dessa. Eller om de ska lita på när deras 
barn säger att de inte behöver ta medicinen, för att de mår bättre.  
 
Praktiska dilemman som föräldrarna utsätts för beskrivs av både Milliken och Rodney (2003) 
och Chaffey och Fossey (2004). Artiklarna belyser föräldrarnas svåra val: att ge sig in i en 
konflikt för att försöka bryta beteendet, eller om de ska välja att inte ta konfliken, för att 
behålla lugnet i familjen och skydda övriga familjemedlemmar. Det beskrivs även hur 
föräldrarna måste välja mellan att bekräfta barnets inre demoner för att överhuvudtaget kunna 
föra en diskussion. Eller om de ska ta konfliken som uppstår när de förklarar för barnet att 
rösterna i huvudet bara existerar för dem, och att andra inte hör dessa röster. Vidare beskrivs 
de ekonomiska problem som barnets sjukdom kan leda till. Dels genom kostnader för förstörd 
inredning i hemmet, dels att bekosta behandlingar och medicinering samt transporter till och 
från psykiatriska vårdinstitutioner. Kostnader uppstår även då barnen som inte bor hemma 
inte kan försörja sig själva. Dessa omständigheter beskrivs även av Jung Bauer et al. (2004) 
som betonar att föräldrarna förväntas stå för kostnader för barnets dagliga liv, oavsett om de 
är hemmaboende eller inte. De flesta utav de vuxna barnen i artikeln hade antingen ingen 
egen försörjning eller så gick de på arbetsträning och fick mindre kompensation för detta. De 
pengar som barnet faktiskt tjänade, spenderades ofta på personliga fritidssysselsättningar, för 
att belöna sig för att ha utfört ett arbete. Detta ledde till att de inte kunde bistå med något 
bidrag till sina föräldrar om de bodde hemma. Chaffey och Fossey (2004) beskriver den 
ekonomiska situationen som föräldrarna hamnade i. De kunde bli tvungna att ta ett extra 
arbete för att försörja familjen eller att tvingas sluta med en egen fritidssysselsättning, för att 
klara av de ekonomiska problem som kunde uppstå. Nyström och Svensson (2004) tar upp att 
det framförallt var fäderna i dessa familjer, som kände att det var deras ansvar att stå för den 
ekonomiska försörjningen av familjen. De kände att de inte hade lika mycket emotionellt stöd 
att bistå med som mödrarna, men att de fick bekräftelse för att även de gjorde något i vården 
för sina barn, genom att stå för det ekonomiska. 
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Skuld och skam 
Milliken (2001) och Ferriter och Huband (2003) beskriver föräldrars benägenhet att lägga 
skuld på sig själva, som bidragande orsak till att deras barn utvecklat schizofreni. De försöker 
rannsaka sig själva genom att tänka mycket på om deras uppfostran eller avsaknad av 
uppfostran, kan ha varit en bidragande orsak till sjukdomens utbrytande. Föräldrarna får höra 
från professionella vårdare att desto tidigare en diagnos kan sättas på ett barn, desto bättre blir 
utgången för sjukdomsutvecklingen. I och med detta känner föräldrarna skuld över att de inte 
tidigare tolkat symtomen som sjukdomsrelaterade, utan att de uppfattat det som en 
tonårsrevolt. Efter en diagnos kan föräldrarna känna stor skuld för att ha betett sig på ett visst 
sätt i en konflikt med sitt barn, utan att veta att dennes beteende berott på den psykiska 
störningen. Föräldrarna berättar även om känslor av skuld när de sökt svar på varför barnet 
fått schizofreni och funnit att det tidigare förekommit i släkten. Föräldrarna kände då skuld 
över att överhuvudtaget skaffat barn. Vidare beskrevs skuldkänslor i samband med att 
föräldrarna kände att tiden inte räcker till för att ta hand om den övriga familjen. Dessa 
känslor uppträdde även när föräldrarna kände att de inte själva klarade av att sköta om sitt 
eget barn, utan att de behövde hjälp ifrån professionell vård. Känslorna blev mer framträdande 
om barnets tillstånd krävde inläggning på psykiatrisk vårdavdelning.  
Även Pejlert (2001) beskriver hur föräldrarna, trots att vårdprofessionen förnekat det, 
skuldlägger sig själva som bidragande orsak till sjukdomsutvecklingen, genom att tro att ett 
visst handlande i uppfostrandet av barnet varit en bidragande orsak. Enligt Jung Bauer et al. 
(2004) var det många utav föräldrarna som beskrev känslor av skam och skuld gentemot 
gamla vänner och deras avsaknad av förståelse för situationen som familjen gick igenom. De 
lät bli att berätta hur situationen såg ut för dem i hemmet, på grund av rädsla för att vännerna 
inte skulle kunna förlika sig med detta. Detta tar även Chaffey och Fossey (2004) upp och 
poängterar att samhällets attityd gentemot allvarlig psykisk sjukdom leder till ökade skuld och 
skamkänslor. Påfrestningarna från den tidskonsumerande vården av den unga leder till 
minskad tid för socialt umgänge för föräldrarna. De kände att de skämdes över hur det kunde 
ha blivit så illa som det blev, men vågade samtidigt inte sätta sig ner och försöka förklara sin 
situation. Harden (2005) redogör för en annan dimension av föräldrarnas känslor, nämligen 
den skam och skuld de kände när de insåg att deras tidigare kunskaper om att vara en god 
förälder, inte längre räcker till för att försörja barnets nytillkomna behov.   
 
Att som förälder sörja förlusten av det barn man en gång känt 
Milliken (2001) beskriver föräldrarnas förlust av det barn de en gång känt, inte längre var där, 
utifrån tre olika perspektiv. Det första perspektivet är sorgen över att det barn de en gång 
kände är borta men ändå fortfarande är levande. Det andra perspektivet är sorgen över det liv 
som barnet nu tvingas leva. Det tredje perspektivet är att sorgen är bestående och aldrig 
kommer att gå över. Författaren betonar den sorg som föräldrarna känner när de ser sitt barn 
genomlida smärta och det lidande som den psykiska störningen ger upphov till. Att då inte 
kunna hjälpa barnet att bli av med dessa känslor ökar föräldrarnas lidande och sorg. En av 
föräldrarna beskrev den största sorgen på följande sätt:  

 
Just seeing my daughter, in effect, die. You know, with many 
illnesses, long term illnesses, they can still have life, when you 
lose limbs or you have your brain that functions normally. But 
it´s just like she´s in a little bit of hell all the time. (Milliken, 
2001 s.160) 
   

Även Chaffey och Fossey (2004) beskriver detta som att föräldrarna ser hur barnet inte längre 
klarar av att genomföra uppgifter som tidigare klarats av. Denna förlust ses som en stor sorg 
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för föräldrarna. Vissa utav föräldrarna uttryckte en önskan om att låta barnet sköta sig själv, 
men samtidigt drogs parallellen till att om det hade handlat om en somatisk sjukdom hade det 
inte varit några frågetecken kring att ställa upp som vårdgivare till sitt barn. Nyström och 
Svensson (2004) förtydligar föräldrarnas sorg genom den energiåtgång de upplever, genom att 
behöva hantera barnens problematiska beteende. Dessa beteenden kan yttra sig som 
aggression, illusioner och hallucinationer. Föräldrarna ställs inför många svåra val i 
omvårdnaden av barnet och får offra mycket av sin egen tid. Detta kan yttra sig i en känsla av 
sorg över att inte kunna fullfölja de drömmar som en gång fanns. Pejlert (2001) nämner 
samma sorg. Föräldrarna uttrycker det som sorg över att se hur barnets friska syskon 
utvecklas till att uppfylla sina drömmar och mål, medan det allvarligt psykiskt störda barnets 
framtid inte går att förutspå. Föräldrarna lär sig med tiden att acceptera barnets sjukdom, men 
det är konsekvenserna som sjukdomen medför för barnets liv, som är svårt att hantera. Jung 
Bauer et al. (2004) beskriver den sorg föräldrarna uttrycker när de tänker på hur barnen ska 
kunna ta hand om sig själva efter det att föräldrarna dör. Föräldrarna känner att barnet förlitar 
sig mycket på att de alltid kommer finnas där och ta hand om dem. Dessutom beskriver 
föräldrarna en rädsla för att deras son eller dotter ska bli ensam och utan hjälp. Att barnen inte 
kan få det 24-timmars stöd som föräldrarna erbjuder barnen när de fortfarande bor hemma. 

Nyström och Svensson (2003) framhåller också den svåra känsla av sorg som föräldrar 
upplever, när de ser sitt barn förvandlas till en person, som kommer att ha stora svårigheter att 
finna ett arbete, skaffa sig en partner eller en vän.  
 
Vilken form av stöd/information söker föräldrarna? 
Milliken och Rodney (2003) beskriver hur föräldrarna berättar att de vid upprepade tillfällen 
har sökt kontakt med psykiatrisk vård för de beteende som barnet uppvisat, men att de har 
blivit avfärdade med ursäkten att beteendet är typsikt för tonåringar. De beskriver vidare 
föräldrarnas moraliska dilemman över att behöva ringa till polisen. Vid tillfällen då barnet 
blev så fysiskt utåtriktat i sitt beteende att föräldrarna behövde handräckning från polisen, att 
de kände rädsla för sin egen och de övriga familjemedlemmarnas hälsa.  
Glanville och Dixon (2005) har kommit fram till att det är en stor del av föräldrarna till barn 
med schizofreni, som känner att de inte får tillräckligt med information om barnets sjukdom, 
och de behandlingar som barnet kommer att utsättas för. Samt att de vill ha mer råd och stöd i 
hur de som familj, ska klara av den förändrade vardagen som barnets sjukdom medför. Vidare 
framkom att familjerna kunde bli hjälpta av att erbjudas någon slags familjeterapi. Här skulle 
de få lära sig om sjukdomen isig, var de kan finna stöd, samt att de skulle kunna få praktiska 
exempel, på hur de ska lösa situationer som kan uppstå på grund av barnets schizofreni. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Eftersom denna studie är en granskning av tidigare gjorda kvalitativa studier och handlar om 
upplevelser, skulle resultatet kanske blivit annorlunda om datainsamlingen hade gjorts på ett 
annorlunda vis, till exempel genom insamling av data genom kvantitativa studier. Då vikten i 
en kvalitativ studie inte ligger på att samla in ett stort antal data (kvantitet) om upplevelser 
ligger istället vikten på att samla in tillräckligt med information, där man måste söka svar tills 
datamättnad uppnåtts, dvs. att det inte går att få ut mer information. Jämförelsevis i en 
kvantitativ studie där det är mängden data som samlats in, inte nödvändigtvis kvaliteten på 
data som samlats in.  
Det föll sig naturligt att genomföra en litteraturstudie, eftersom tio veckor, vilket avses för 
denna uppsats, är för kort tid för att genomföra en intervjustudie. Dels för att finna 
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intresserade informanter och dels att genomföra intervjuerna. Därtill skulle tidsbristen komma 
att spela in i sammanställande och analys. Att ämnesvalet skulle innebära svårigheter att 
komma i kontakt med föräldrar till barn med allvarlig psykisk störning sågs också som ett 
hinder. Förmodligen skulle det dessutom vara svårt att vid en intervju få föräldrar till att 
öppna sig, och framförallt lämna ut tillräcklig och tillförlitlig information om både sig själva 
och sina barn. 
 
 Både reliabiliteten och validiteten på artiklarna bedöms som medel till hög enligt den 
använda checklistan för kvalitetsgransning av kvalitativa artiklar. Valet av just denna 
granskningsmall styrdes av att det var den mall som författarna använt sig av tidigare och att 
den motsvarar syftet med en granskningsmall för kvalitativa studier. Mallen rekommenderas 
även av Friberg (2006). De flesta artiklarna var inriktade på just patienter med diagnosen 
schizofreni. Men det förekommer även studier som beskriver psykisk ohälsa i allmänhet. De 
sistnämna artiklarna valdes ut för att få en större bredd på informationen. I dessa artiklar har 
författarna kunnat få mer konkreta svar på vad det är föräldrarna vill ha för stöd och hjälp, 
samt vad de anser lidandet de upplever i relationen med sina barn. Författarna anser vidare att 
tillförlitligheten på artiklarna höjs, bland annat genom att de var korsrefererade. D.v.s. att 
författarna har refererat till varandras arbeten i sina egna studier.  
 
Urvalet av artiklar påverkades eftersom det fanns förvånansvärt få studier gjorda på föräldrars 
upplevelser. Förmodligen beror detta på att det idag bedrivs en ganska patientinriktad vård. 
Vid den inledande artikelsökningen fanns dock flera studier gjorda på föräldrars upplevelser i 
Asien. Dessa exkluderades eftersom denna litteraturstudie inriktas på föräldrars upplevelser i 
Västvärlden och att resultaten inte skulle påverkas av eventuella skillnader i hur sjukvård 
bedrivs i Asien jämfört med Västvärlden. Vidare skulle studiens resultat vara tillämpningsbart 
och kunna påverka den sjukvård som bedrivs i Sverige. 
 
Resultatet hade kanske blivit annorlunda om någon av de Asiatiska studierna ingått i studiens 
urval, men vid granskning av dessa studier visade det sig att skillnaderna i resultaten utgjordes 
av religiösa aspekter. Jämfört med föräldrar i västvärlden föredrog föräldrarna i Asien att söka 
sig till olika religiösa rådgivare som man trodde kunde driva ut onda andar ur barnets kropp. 
Asienboende föräldrar hade även större tilltro till att barnets psykiska ohälsa berodde på ett 
osunt leverne i ett tidigare liv eller att det skulle vara något slags straff i deras nuvarande liv.  
 
Dock kan man vid jämförelsen mellan studier utförda i västvärlden och de exkluderade 
studierna från Asien inte finna några nämnvärda skillnader avseende den oro, ångest och 
andra upplevelser som föräldrar till barn med schizofreni går igenom.  
 
Studiens styrka är att den genomförts av två författare och därmed har det funnits möjlighet 
att få olika infallsvinklar vid genomläsning och kvalitetsgranskning av artiklar, analys samt 
författande av resultat- och diskussionsavsnitten i denna litteraturstudie.  
 
Resultatdiskussion 
Det som framkom väldigt tydligt i artiklarna var, att föräldrarna till de barn som drabbats av 
schizofreni känner ett stort lidande. Det är inte bara barnet som fått en diagnos som upplever 
förändring i sin levda värld. Livsvärlden förändras i en situation som denna, unikt för varje 
familjemedlem. Föräldrarna känner att det största ansvaret att vårda sitt barn ligger på dem, 
och att de vill ha mer stöd från vänner, familj samt sjukvården. Resultaten som framkom vid 
denna litteraturstudie diskuteras ur ett vårdvetenskapligt synsätt.  
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Vad är det föräldrarna vill ha från vården och hur kan detta tillgodoses? 
Det har framkommit i många av de artiklar som valdes ut till litteraturstudien, att föräldrarna 
inte riktigt förstår vad det är som händer med deras barn. Även efter att barnet har fått en 
diagnos fastställd är det inte alla föräldrar som förstår, och de kanske inte heller vet vad de 
kan förvänta sig. Föräldrarna beskriver en rädsla över att inte veta när barnet kommer att 
uppföra sig irrationellt, och om det beteende kommer vara hanterbart för föräldrarna. Ett sätt 
att minska denna rädsla kan vara att förklara mer om sjukdomen för dessa föräldrar, och då 
även förklara hur vanligt det är med psykiska störningar. De föräldrar som önskar ska ges 
möjlighet att få en medicinsk förklaring till vad det är som händer i barnets kropp. De måste 
även få hjälpmedel att på egen hand hitta relevant information om sjukdomen. Vårdpersonal 
som inte lyssnar på vad föräldrarna har att berätta om sitt barn, kan gå miste om mycket 
information, då föräldrarna är en viktig resurs i berättelsen om barnet.  
I Schneiders (2005) studie framkom det att föräldrarna många gånger såg udda beteende hos 
sina barn innan de blev diagnostiserade med schizofreni. Det kunde vara beteende som att låsa 
in sig på sitt rum under långa perioder, förlora tidigare förvärvade kunskaper som personlig 
hygien, eller överdriven hygien. Föräldrarna visste många gånger inte hur de skulle ställa sig 
till situationer som uppstod, och var rädda att de behandlat sina barn på ett felaktigt sätt.  
Dessa beteenden kan vi som sjuksköterskor på en lämplig nivå försöka förklara för 
föräldrarna och på så sätt hjälpa dem. Vi som vårdpersonal får inte vara rädda för att prata och 
diskutera med våra patienter. Genom att hålla en dialog både med föräldrarna och deras barn 
kan vi hjälpa dem. Sjukvårdspersonalen måste se till att informationen som de ger till 
föräldrarna läggs fram på ett sätt som är förståligt för dem. Information är inte given förens 
mottagaren har förstått den.  
 
Att minska känslan av skuld och skam  
Den stigmatisering som föräldrar till barn med schizofreni upplever, kan påverka dem i en 
mycket negativ riktning. Stigmatiseringen omfattar oftast inte bara barnet med diagnosen utan 
hela familjen. Detta kan yttra sig i att föräldrarna väljer att inte berätta för omgivningen när 
deras barn blivit diagnostiserad med schizofreni. Framförallt rörde det sig om patienter som i 
sin sjukdom krävde sjukhusvård för sina symtom. En utav de största bördorna som familjerna 
upplevde, var den sociala isoleringen de kände när de valde att berätta om sjukdomen som 
drabbat deras familjemedlem. Familjerna upplevde att deras vänner blev avståndstagande, och 
att de uttryckte att den sjuka familjemedlemmen var mindre värd som sjuk. När de kände att 
de inte fick något stöd ifrån vänner och bekanta, minskade de närståendes möjligheter att 
hantera situationen. Glanville och Dixon (2005) beskriver att familjerna istället söker sig till 
anhöriggrupper för att finna stöd där. I dessa anhöriggrupper finns förståelse för de olika 
beteende som barn med schizofreni kan uppvisa. De kan även dela med sig av sin oro och sina 
känslor till andra i samma situation. På detta sätt kan känslan av att vara utsatt och utanför 
minskas för föräldrarna. Allgulander (2005) påpekar att schizofreni ofta visar sig i åldern 15-
35. I Sverige uppskattas det att 35000 människor är specifikt diagnostiserade med schizofreni. 
Depression förekommer hos var 20:e vuxna människa i befolkningen, och samma sak gäller 
för ångest. Det är inte helt omöjligt att föräldrarna skulle känt annorlunda om den sociala 
stigmatiseringen, om de hade vetat hur vanligt det är med psykiska störningar. Här borde 
sjukvården kunna bistå med mer lättiggänglig information för den som söker det. Hade 
stigmatiseringen kring personer med schizofreni kunnat minskas, och allmänheten haft en 
bättre insikt i hur dessa människors levda värld ser ut, kunde lidandet, för denna patientgrupp 
och deras anhöriga minskas.  
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Sjuksköterskans stödjande roll vid föräldrars upplevelse av förlust 
I Schneiders (2005) studie berättar föräldrar om när deras barn började uppvisa symtom som 
fick föräldrarna att förstå att det var någon som inte stod rätt till. Föräldrarna beskriver när 
deras barn fick psykoser, hallucinerade och började bete sig irrationellt. Detta i sin tur ledde 
till att föräldrarna kände att det barn de en gång känt nu var förlorat till sjukdomen. 
Föräldrarna kände att de inte längre kunde ha samma relation till sitt barn. Föräldrarnas 
upplevelser av att de har förlorat det barn de en gång kände, är något som de måste få prata 
om. Sjukvårdspersonal måste hjälpa föräldrarna att hitta tillbaka till en relation med sitt barn 
som är ur det bästa perspektiv för båda parter. 
 
Då det har framkommit i resultatet att föräldrarna inte förstår vad det är som händer med sitt 
barn, vill vår studie belysa vikten av att ha en dialog med föräldrarna. Dialogen är viktig för 
att ge föräldrarna det de behöver för att underlätta de dilemman som kan uppstå som följd av 
sjukdomen. Men även för att föräldrarna ska få chansen att känna sig mer delaktiga i vården 
av sitt barn, vilket i sig kan leda till ökat välbefinnande för föräldrar och barn. Det skulle 
också underlätta om sjukvårdspersonalen förklarade för föräldrarna vad diagnosen innebär. 
Betydelsen diagnosen kommer ha i framtiden, och att det finns stöd och hjälp för de som vill 
ha det, eller känner att de behöver det. Förutom att utbilda föräldrarna om sjukdomen, kan vi 
ge råd om organisationer. Organisationer som anhöriga kan söka sig till för att träffa andra 
människor i liknande situationer. Om vi hade kunnat se till att patienten vårdas i samråd med 
de anhöriga och involvera de anhöriga mer, kan vi kanske lätta på deras känsla av skam och 
skuld. På så vis kanske de kan de få hjälp i sin sociala situation, och således göra att de känner 
sig mindre isolerade.  
Sjuksköterskans roll kan förstärkas genom att denne aktivt lyssnar, och faktiskt hör vad det är 
patienterna säger. Då det beskrivs i artiklarna att föräldrarna gång på gång har blivit 
försummade av vårdpersonal och att de inte blivit tagna på allvar när de sökt psykiatrisk hjälp 
för sitt barn är det väldigt viktigt att lyssna aktivt även på föräldrarna. När de uppsökt vården 
för att få hjälp med de symtom som deras barn uppvisar, har de blivit avfärdade med att det är 
typiska tonårsbeteenden. Föräldrarna har varit tvungna att vara ihärdiga i sina rop på hjälp. 
Först när diagnosen schizofreni har blivit ställd, känner föräldrarna att de har blivit tagna på 
allvar. När diagnosen blivit ställd har vissa av föräldrarna i artiklarna också fått höra att desto 
tidigare diagnosen ställs, desto bättre är prognosen. Det framkommer i studierna att bristen på 
information leder till stort lidande för föräldrarna. För att underlätta för föräldrarna, både 
känslomässigt och tidskrävande tjänar alla på att ha en öppen och ärlig dialog. Scharer (2002) 
belyser också föräldrarnas avsaknad av information kring frågor som berör deras barns 
allvarliga psykiska störning. Föräldrarna i studien önskade skriftlig information om sitt barns 
diagnos, detta var något de inte fick. Detta ledde till att de själva började söka information 
bland annat på internet. Då alla källor på internet inte innehåller tillförlitlig information, kan 
detta sökande leda till att föräldrarna får felaktiga svar på sina frågor. Det hade kanske varit 
att föredra att ge föräldrarna både skriftlig och muntlig information. Eftersom det kan vara 
svårt för föräldrarna att ta in information vid de första mötena med den psykiatriska vården, 
kan det vara bra om de har den skriftliga informationen att läsa igenom när de känner att de 
har tid och ork. Vill föräldrarna komma med frågor senare ska vårdpersonal finna tillgängliga 
att svara på dessa.  
 Här kan sjuksköterskan spela en stor roll. Genom att tillgodose föräldrarnas behov av adekvat 
information, kan sjuksköterskan minska föräldrarnas lidande. Föräldrarna upplevde an 
frustation över att inte bli tagna på allvar. Föräldrarna själva kunde känna att det var något 
som inte stod riktigt rätt till med deras barn, men när de vände sig till sjukvården fick de ingen 
hjälp, de kunde helt enkelt inte få sjukvården att inse vad de insåg. Även om barnets beteende 
var riktigt irrationellt, kände föräldrarna att de inte fick någon hjälp så länge barnet inte hotat 
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någon till livet. Förmodligen är sjukvårdspersonal mera lyhörda för vad föräldrarna säger om 
sitt barn, kanske det kan underlätta för dem att komma i kontakt med någon som kan hjälpa 
dem. En förälder som upprepade gånger till exempel ringer till en vårdcentral, för att dennes 
barn beter sig på ett sätt som är utöver det vanliga, borde tas på allvar. Det ska inte behöva gå 
så långt att någon blir skadad innan föräldrarnas oro bekräftas. Hallström och Elander (2004) 
påvisar föräldrars behov när ett barn blir sjukt. Artikeln inriktar sig förvisso inte direkt på 
psykisk störning, men när det handlar om barns sjukdom, så är föräldrarnas behov de samma, 
oavsett vilken sjukdom det är barnet har. De har i en litteraturstudie sammanfattat 
information, och kommit fram till vad det är sjukvården kan göra för att underlätta för 
föräldrarna. Sjuksköterskan kan vara det stöd familjerna behöver för att hantera och klara av 
situationen de befinner sig i. Hon kan hjälpa familjen med att få insatser i hemmet för att 
upprätthålla familjefunktioner och stabilitet. Detta skulle kunna vara några timmars avlastning 
för föräldrarna varje vecka, så att de får möjlighet att rå om sig själva. Finns det dessutom 
flera barn i familjen, skulle denna avlastning för föräldrarna, kunna innebära att de kunde ge 
sin fulla uppmärksamhet till det sjuka barnets syskon. Föräldrarna behöver få sina personliga 
behov tillfredställda. Här kan sjuksköterskan hjälpa till genom att finnas där och vara den som 
lyssnar utan att döma. 
Förutom att föräldrarna ska lyssnas på respektfullt, så har sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal ett ansvar att utbilda föräldrarna om sjukdomen, för att lätta på deras bördor. 
Familjen kan också komma att behöva praktiska råd om hur man interagerar och 
kommunicerar med barnet, för att minska på de praktiska dilemman som föräldrarna står 
inför. Föräldrarna är även i behov av information angående eventuell medicinering och dess 
biverkningar, här spelar sjuksköterska med sin medicinska kompetens en stor roll. Hon kan på 
ett för föräldrarna förståligt sätt beskriva läkemedlens verkan och biverkan och på detta sätt 
minska föräldrarnas moraliska dilemman.   
Att se symtom och tidiga tecken på psykisk sjukdom kan hjälpa patienten och deras anhöriga. 
Eftersom allmänsjuksköterskan oftast har otillräckliga kunskaper om detta, bör det poängteras 
att det första tecknet på psykisk sjukdom är att inte kunna sova på nätterna.  
 
Förslag på vidare forskning 
Studien visar att det behövs fortsatt forskning kring föräldrars upplevelser. Det är ett viktigt 
problemområde som inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Under 
utbildningsprogrammet för sjuksköterskor har vi som studenter diskuterat mycket om 
anhöriga och deras behov. Men det har inte varit mycket vi har kunnat tillämpa i denna studie 
om allvarliga psykiska störningar, då inriktningen på dessa diskussioner främst berört 
anhöriga till äldre med somatiska sjukdomar. Det bör påpekas att det finns behov av att man 
inom utbildningsprogrammet hade tagit upp att det finns flera patientgrupper som har 
anhöriga i behov av stöd och information. Under litteratursökning för denna studie fann vi 
inga studier som utförts i Skandinavien, vilket hade varit värdefullt och kunnat tillämpas inom 
vår framtida yrkesroll som sjuksköterskor. 
 
Slutsatser 
Schizofreni hos barn och upplevelserna deras föräldrar kan berätta om, är ett ämne som är av 
stor vikt att studera. Skuld, skam samt en känsla av börda eller last var tydligt framträdande 
resultat i de utvalda artiklarna. Författarnas ambitioner har varit att, försöka förstå 
svårigheterna och förändringarna i föräldrarnas livsvärld, och på så vis kanske kunna ge ett 
bättre stöd till de vi kommer möta i vårt framtida yrkesliv. 
Resultaten visar på att föräldrar till barn med schizofreni, inte bara upplever ett stort lidande 
när de reflekterar över vad deras barn kommer sakna i sina liv. Utan även det eventuella 
motstånd de kan möta i samspelet med andra medmänniskor, på grund av den sociala 
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stigmatiseringen som diagnosen kan innebära både för barnet och dess föräldrar. Det ligger på 
var och ens ansvar att minska den stigmatisering som finns kring denna patientgrupp. 
Föräldrarna själva känner stort lidande för att de blir behandlade på ett visst sätt av 
omgivning, och i kontakt med professionell vård. Föräldrarna till dessa barn har minst lika lätt 
om inte lättare för att själva drabbas av psykisk ohälsa.  
Det förefaller som att det finns en allmän rädsla för allvarliga psykiska störningar, en rädsla 
som yttrar sig i oförståelse. Denna uppsats belyser att det finns ett stort behov av öka 
förståelsen för föräldrars svårigheter och dilemman, när deras barn drabbats av en allvarlig 
psykisk störning och att minska de fördomar som förmodligen finns mot denna patientgrupp. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 



REFERENSLISTA 
 
Allgulander. C. (2005). Introduktion till klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur. 
 
American Psychiatric Association. (1994). DSM-IV Diagnostic And Statistical Manual Of 
Mental Disorders 4th ed. Washington, DC.  
 
American Psychiatric Association (2000) Mini-D IV Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-
TR. 4th edition. Washington. 
    
Chaffey, L. & Fossey, E. (2004). Caring and daily life: Occupational experiences of women 
living with sons diagnosed with schizophrenia. Australian Occupational Therapy Journal, 
51(), 199-207.  
 
Cullberg, J. (2001). Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur 
 
Dahlberg, K & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur 
& Kultur 
 
Ferriter, M. & Huband, N. (2003). Experience of parents with a son or daughter suffering 
from schizophrenia. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10(), 552-560. 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur.  
 
Friberg, F. (2006). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur 
 
Glanville, D. & Dixon, L. (2005). Caregiver burden, family treatment approaches and service 
use in families of patients with schizophrenia. Israel Journal of Psychiatry, 42(), 15-22. 
  
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Hallström, I. & Elander, G. (2004). Barn och ohälsa. Närståendes behov i samband med barns 
ohälsa: Östlinder, G. (red.) Närståendes behov: omvårdnad som akademiskt ämne III. 
Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening  
 
Harden, J. (2005). ”Uncharted  Waters”: The Experience of Parents of Young People With 
Mental Health Problems. Qualitative Health Research, 15(2), 207-223. 
 
Helsingforsdeklarationen (World medical association declaration of Helsinki.)(2008). 
Hämtad den 10 november 2010 från 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf 
  
Hörberg, U. (2008). Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och 
traditionens grepp. Avh. Växjö: Växjö University Press 

19 
 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf


 
Jung Bauer, J., Stelling, K., Dietrich, S. & Anger Meier, M. C. (2004). Schizophrenia: 
problems of separation in families. Journal of Advanced Nursing. 47(6), 605-613.  
 
Milliken, P-J. (2001). Disenfranchised mothers: caring for an adult child with 
schizophrenia. Health care for women international, 22(), 149-166. 
 
Milliken, P-J. & Rodney, P-A. (2003). Parents as caregivers for children with 
schizophrenia: Moral dilemmas and moral agency. Issues in mental health nursing, 24(), 
757-773. 
 
Moberg, Å. (2005). Vara anhörig. Bok för anhöriga till psykiskt sjuka. Stockholm: 
Bokförlaget DN 
 
Nationalencyklopedin (2010). Hämtad den 4 november 2010 från  
www.ne.se (finns med som fotnot i bakgrunden) 
 
Nyström, M. (2003). Ett liv på egna villkor. Vård och omsorg vid psykiska funktionshinder. 
Stockholm: Natur & Kultur 
 
Nyström, M. & Svensson, H. (2004). Lived experiences of being a father of an adult child 
with schizophrenia. Issues in mental health nursing, 25(), 263-280.  
 
Pejlert, A. (2001). Being a parent of an adult son or daughter with severe mental illness 
receiving professional care: parents narratives. Health and social care in the community, 9(4), 
194-204. 
 
Polit D.F. & Beck C. T. (2008). Essentials of nursing research: appraising evidence for 
nursing practice. Philadelphia PA. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Scharer, K. (2002). What parents of mentally ill children need and want from mental health 
professionals. Issues in mental health nursing, 23(), 617-640. 
 
Schneider, B. (2005). Mothers talk about their children with schizophrenia: a performance 
auto ethnography. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 12(), 333–340. 
 
Sjögren, R. (red.) (2008). Rättspsykiatriskt vårdande: vårdande av lagöverträdare med 
psykisk ohälsa. Lund: Studentlitteratur. 
 
Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.(2005). Hämtad den 9 
november 2010 från  
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf 
 
Socialstyrelsen program för Landstinget i Uppsala län: Psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar.(2002). Hämtad den 9 november 2010 
http://www.lul.se/upload/831/Psykisk_oh%C3%A4lsa_hos_barn_och_ungdom.pdf 
 
Stuart, G-W & Sundeen, S-J. (1995). Principles & Practice of Psychiatric Nursing. St. Louis: 
Mosby-year book, inc.  

20 
 

http://www.ne.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.lul.se/upload/831/Psykisk_oh%C3%A4lsa_hos_barn_och_ungdom.pdf


 
Svenska Akademiens Ordlista. (2007). Hämtad den 4 november 2010 från  
http://www.svenskaakademien.se (finns med som fotnot i bakgrunden) 
 
Sveriges Riksdag: Hälso- och Sjukvårdslag, SFS nr:1982:763. (1982). Hämtad den 9 
november 2010 från 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 
 
Teschinsky, U. (2000). Living with schizophrenia: the family illness experience. Issues in 
mental health nursing. 21(), 387-396. 
 
Ulrichsweb™ global serials directory (2010). Hämtad 3 november 2010 från 
http://www.ulrichsweb.com.proxy.lnu.se/ulrichsweb 
World Medical Association Declaration of Helsinki. http://wma.net. Hämtad 2010-09-30 
 
Wiklund, L. (2008). Att våga möta livet som sig själv- vårdandet vid missbruk: Sjögren, R. 
(red.) Rättspsykiatriskt vårdande: vårdande av lagöverträdare med psykisk ohälsa. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
 
 
 

21 
 

http://www.svenskaakademien.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
http://www.ulrichsweb.com.proxy.lnu.se/ulrichsweb
http://wma.net/


Artikelsökning     Bilaga 1 
Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 

artiklar 
Cinahl 2010-10-12 Schizophrenia 

+children 
+parents 
+2000-2010 
+peer reviewed  
+Linked full text 
+references avalible 

 
 
 
 
23 
 
15 

 
 
 
 
0 
 
4 

PsychINFO 2010-10-27 Schizophrenia 
+child 
+expreience 
+2000-2010 
+peer reviewed 

 
 
 
66 
51 

 
 
 
0 
2 

PsychINFO 2010-11-03 Schizophrenia 
+family burden 
+experience 
+200-2010 
+peer reviewed 

 
 
 
126 
110 

 
 
 
0 
1 

Google Scholar 2010-11-08 Författare: Nyström 
+schizophrenia 
+2000-2010 

8 1 

Google Scholar 2010-11-08 Författare: Harden 
+parents 
+2000-2010 

239 1 

 
 



 

 

Artikelöversikt 
 

     Bilaga 2 s.1(9) 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Chaffey L.,  
Fossey E. 
 
2004 
 
Australien 
 
Australian 
Occupational 
Therapy Journal 

Caring and daily 
life: Occupational 
experiences of 
women living 
with sons 
diagnosed with 
schizophrenia.  

Att undersöka 
omvårdnads 
erfarenheter av 
mödrar till söner 
diagnostiserade 
med schizofreni.   

Semistrukturerade 
intervjuer, genomförda i för 
deltagarna en bekant miljö. 
Intervjuerna bandades och 
transkriberades sedan. 
Deltagarna fick därefter läsa 
igenom sin intervju och 
komma med ytterligare 
information. Detta gjordes 
för att försäkra sig själva 
och deltagarna om att allt de 
ville säga kommit fram. 
Intervjumaterialet 
analyserades och 
kategoriserades efter 
likheter och skillnader. 
Därefter skapades teman 
som utgör rubrikerna i 
studien.  

6(0) När barnen utvecklade 
schizofreni visste mödrarna 
ingenting om sjukdomen. De 
visste inte hur de skulle finna 
hjälp. De kände sig borttappade. 
Mödrarna kände ett stort behov 
av att sköta omvårdnaden av 
sina barn. De ville känna att de 
gjorde något för att hjälpa sitt 
barn i sin sjukdom. Vidare 
uttryckte mödrarna att de fick 
lära sig under tidens gång. 
Omvårdnaden av barnet blev 
mer naturligt. Mödrarna 
uttrycker att det inte finns 
tillräckligt mycket tid i deras liv 
för allt de vill hinna med. 
Mödrarna beskriver vidare hur 
de kämpade med att aktivera sig 
mer i sitt sjuka barns liv och 
omsorg. Mödrarna uttryckte 
ilska över att inte bli tagna på 
allvar när de försökte förklara 
sin situation för vårdpersonal.  

Hög 

 
 



 

 

Bilaga 2 s. 2(9) 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Ferriter M.,  
Huband N. 
 
2003 
 
England 
 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing.  

Experiences of 
parents with a son 
or daughter 
suffering from 
schizophrenia.  

Att undersöka 
den emotionella 
bördan, upplevd 
av 22 föräldrar 
till sitt barn med 
schizofreni och 
en historia inom 
vårdinrättning. 
Vidare har det 
undersökts om 
föräldrarnas 
upplevelser av 
hjälpfullhet från 
andra i avseende 
att uthärda 
bördan.  

Bandade intervjuer i 
hemmet utförda av den ena 
författaren. Bl.a. lades 
teorier fram angående 
orsaker till utvecklande av 
schizofreni. Deltagarna har 
fått svara enligt 3- resp. 5 
gradig Likert-skala. Även 
statistiska test som x2, 
Fisher´s exact test och 
Spearman 
rankkorrelationstest har 
använts.  

22(0) Föräldrarna upplevde 
signifikant emotionell stress. 
Föräldrarna trodde att mycket 
av vårdgivarbördan berodde 
på otillräcklig kontakt med 
vårdprofessionen. Föräldrarna 
talade om känslor av att 
skylla på sig själva som 
bidragande orsak till att deras 
barn utvecklat schizofreni. 
Det framkom även i studien 
att föräldrarnas förmåga att 
skylla på sig själva kunde 
vara en viktig del i försvar 
och anpassning till diagnosen. 
Föräldrarna uttryckte en 
önskan om att få mer 
information från sjukvården.  

Hög 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 s. 3(9) 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 Harden J. 
 
2005 
 
Skottland 
 
Qualitative health 
research  
 
 

“Uncharted 
Waters”: The 
Experience of 
Parents of Young 
People With 
Mental Health 
Problems.  

Författaren 
diskuterar 
erfarenheter från 
föräldrar till 
unga människor 
med psykiska 
problem och 
deras relation 
till 
vårdpersonal.  

Kvalitativa intervjuer med 
25 föräldrar till tonåringar 
(13-16 år) med 
diagnostiserad psykisk 
ohälsa.  

n=33(15) Föräldrarna kände sig 
kränkta av det faktum att 
de blev anklagade för att 
överdriva sitt barns 
beteende. De kände även 
att de blev förminskade i 
sin roll som vårdgivare 
och främsta expert på 
vården deras barn var i 
behov av. Föräldrarna 
kände att de saknade 
tillräcklig kunskap och 
erfarenhet för att förstå 
och kunna ta hand om 
problem som deras barn 
upplevde. Föräldrarna 
kände att de hamnade 
utanför vården när deras 
barn lagligt blev vuxna. 
Föräldrarna kände sig 
kränkta av det faktum att 
de skulle vara orsak till att 
barnet utvecklade 
sjukdomen.   

Medel. Artikeln har 
valt ut då den på ett 
mycket bra sätt 
speglade föräldrars 
upplevelser. Det var 
inte enbart inriktning 
på schizofreni, utan 
ungdomar med 
psykisk ohälsa.  
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Jung Bauer, J., 
Stelling, K., 
Dietrich, S.,  
Anger Meier, M. 
C.  
 
2004 
 
Tyskland 
 
 Journal of 
Advanced 
Nursing. 
 

Schizophrenia: 
problems of 
separation in 
families. 

Undersöka 
problem och 
splittringar inom 
familjer som har 
ett barn 
diagnostiserat 
med schizofreni. 

Kvalitativa intervjuer med 
föräldrar vars barn har fått 
diagnosen schizofreni. 
Intervjufrågorna handlade 
om familjens nuvarande 
situation och eventuella 
bördor för föräldrarna. 

51(23) Schizofreni påverkar inte 
bara personen med 
diagnosen utan hela 
familjen. Barnet var ofta 
beroende av sina föräldrar 
för ekonomiskt, 
känslomässigt och 
praktiskt stöd. Det finns ett 
behov av stöd även till 
föräldrarna för att 
underlätta för båda parter 
och öka förståelsen hos 
denna allvarliga psykiska 
störning.  

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 2 s.5(9) 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 Nyström M., 
Svensson H. 
 
2004 
 
Sverige 
 
Issues in Mental 
Health Nursing  

Lived experiences 
of being a father 
of an adult child 
with 
schizophrenia 

Att analysera 
och beskriva de 
levda 
erfarenheterna 
av att vara en far 
med ett vuxet 
barn med 
schizofreni  

Kvalitativ metod med öppna 
intervjuer, med inriktning på 
livsvärlden. Intervjuerna 
genomfördes enskilt, pågick 
en till en och en halv timma, 
spelades in och skrevs sedan 
ner och transkriberades 
därefter ordagrant.  

n=7(0) I studien framkom att 
vårdgivare måste vara 
uppmärksamma på att inte 
lägga för mycket ansvar på 
de närstående. Vidare 
framkom att det behövs 
ytterligare utbildning för 
vårdpersonalen för att 
underlätta deras arbete 
med dessa patienter och de 
anhöriga. Studien kom 
även fram till resultat som 
visade på att det även 
behövs utbildning för 
allmänheten. Detta 
framförallt för att minska 
stigmatiseringen av 
schizofrena och på så sätt 
minska de anhörigas 
lidande.  

Hög 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 2 s.6(9) 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Milliken, P-J. 
 
2001 
 
Kanada 
 
Health Care for 
Women 
International 
 

Disenfranchised 
mothers: Caring 
for an adult child 
with 
schizophrenia 

Denna studie 
vill belysa och 
analysera 
upplevelsen att 
ha ett barn med 
diagnosen 
schizofreni. 
Även hur 
föräldrarnas roll 
förändrades 
efter diagnosen.  

Intervjuer som spelades in, 
översattes ordagrant och 
analyserades. Författarna 
fick dessutom kopior på 
brev från föräldrarnas barn 
med tillåtelse. 

29(0) Det framkom i denna 
studie att mödrarna 
verkade känna mer 
påtaglig känslomässig 
stress än fäderna. Detta 
påpekade även de 
intervjuade fäderna som 
trodde att kvinnor hade ett 
starkare band till sina barn 
på den känslomässiga 
nivån. Men att alla i 
familjen påverkades 
negativt, även syskon. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 2 s.7(9) 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 Milliken, P-J., 
Rodney, P-A.  
 
2003 
 
Kanada 
 
Issues in mental 
health nursing 

Parents as 
caregivers for 
children with 
schizophrenia: 
Moral dilemmas 
and moral agency. 

Belysa de olika 
praktiska och 
moraliska 
dilemma som 
kan framkomma 
när ett barn lider 
av schizofreni. 

Intervjuer som spelades in, 
översattes ordagrant och 
analyserades. Författarna 
fick dessutom kopior på 
brev från föräldrarnas barn 
med tillåtelse. 

29(0) När barnet insjuknande 
antogs det att föräldrarna 
skulle ta det största 
ansvaret. Om barnet var 
myndigt så följdes det av 
ett flertal olika moraliska 
och praktiska dilemma 
som författarna till studien 
presenterade i olika teman 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 2 s.8(9) 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Pejlert, A.  
 
2001 
 
Sverige 
 
Health and social 
care in the 
community 

Being a parent of 
an adult son or 
daughter with 
severe mental 
illness receiving 
professional care: 
parents narratives. 

Belysa 
föräldrarnas 
uppfattning om 
förhållandet till 
deras barn, och 
föräldrarnas roll, 
i dåtid, nutid 
och tankar om 
framtiden.  

Kvalitativa intervjuer med 
fenomenologisk, 
hermeneutiskt perspektiv. 
Intervjuerna varade mellan 
60-150 minuter och en 
intervju fick göras på 
telefon p.g.a. för långt 
avstånd. 

8(2) Även om föräldrarna i 
detta fall inte var de 
primära vårdarna 
förväntades det att de 
skulle ställa upp för sina 
barn och vara ett stöd för 
barnen resten av 
föräldrarnas liv. 
Föräldrarna berättade om 
känslor av sorg och 
känslor av att ha förlorat 
något de inte kunde få 
tillbaka. 

Medel, då det var 
ganska få föräldrar 
som blev intervjuade 
men att artikeln ändå 
tjänade vårt syfte.  
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Teschinsky, U. 
 
2000 
 
Kanada 
 
Issues in mental 
health nursing  
 

Living with 
schizophrenia: the 
family illness 
experience 

Att få bättre 
förståelse för 
den emotionella 
reaktionen och 
den sociala 
stigmatiseringen 
föräldrar kan 
känna för att 
kunna ge dem 
ett bättre stöd. 

Kvalitativ litteraturstudie.  Föräldrarna kände allt från 
ilska, skuld, skam, ångest, 
panik och sorg. De lärde 
sig så småningom att 
hantera dessa känslor och 
att acceptera sjukdomen. 
Vårdpersonal ska vara 
medvetna om att det kan 
bli slitningar mellan 
föräldrarna och barnet som 
kan försämra 
sjukdomsprognosen. 

Måttligt hög då det 
inte är en 
intervjustudie utan en 
litteraturstudie. 
Resultatet tjänar ändå 
vårt syfte. 

 
 



 

Checklista för kvalitativa artiklar   Bilaga 3 
 
A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej. 
 

B. Undersökningsgrupp 
Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna(inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna)? Ja/Nej. 
Var genomfördes undersökningen? 
Urval- finns det beskivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Vilken urvalsmetod användes? Strategiskt urval/snöbollsurval/teoretiskt urval/ej angivet. 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
bakgrund.) 
Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej. 

 
C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde  
datainsamling)? Ja/Nej: beskriv. 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt(vilken typ av frågor användes etc.)? Beskriv.  
Ange datainsamlingsmetod: ostrukturerade intervjuer/ halvstrukturerade intervjuer/ 
fokusgrupper/obesrvationer/ video-/bandinspelning/ skrivna texter eller teckningar.  
Är data systematiskt samlade(finns intevjuguide/studieprotokoll)? Ja/Nej. 

 
D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Ange om: teman är utvecklade som begrepp/det finns episodiskt presenterade citat/ de 
individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna/svaren är 
kodade.  
Resultatbeskrivning. 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja/Nej 
Är resultaten trovärdiga(källor bör anges)? Ja/Nej 
Är resultaten pålitliga(undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/Nej 
Finns stabilitet och överensstämmelse(är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data(finns citat av  
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja/Nej 

 
E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej 
Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/Nej 
Har resultaten klinisk relevans? Ja/Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja/Nej 
Finns risk för bias? Ja/Nej 
Vilken slutsats drar författaren? 
Håller du med om slutsatserna? Ja/Nej 
Om nej, varför inte? 
Ska artikeln inkluderas? Ja/Nej 
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