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Sammanfattning 

Denna litteraturstudies syfte är att undersöka vilka betydelser tidigare forskning har 

uppmärksammat för barn som har en förälder med psykossjukdom, i första hand schizofreni. 

Detta med speciellt fokus på barns mående, beteende, sociala liv och hur man kan förstå och 

förklara de betydelser förälderns schizofreni har för barnen. Resultatet består av 18 studier 

som har samlats in med hjälp av en integrativ datainsamlingsmetod, som sedan analyserats 

utifrån en tematisk analysmetod. Resultatet har även analyseras utifrån anknytningsteori och 

forskning om risk- och skyddsfaktorer. Slutsatserna är att förälderns schizofreni har betydelse 

för barnens negativa utfall. Barns psykiska mående påverkas av att växa upp med en förälder 

med schizofreni, där vanliga känslor hos barnen är oro, ångest, rädsla, stress och hjälplöshet. 

Barnen kan även uppvisa avvikande eller utåtagerande beteenden. I deras sociala liv har det 

uppmärksammats problematik i form av stigmatisering, isolering, negativa vänskapsrelationer 

och ökat ansvar i vardagen. Brister i föräldraskapet är den vanligaste förklaringen, då 

föräldrarna har svårt att uppmärksamma sina barns behov. Genetiska förklaringar har även 

uppmärksammats. Det resultat som denna studie genererat skapar en djupare förståelse för 

dessa barns situation och därmed hur barnen kan uppmärksammas av professionella. 

 

Nyckelord: Schizofreni, barn, barn-föräldrarelationen, psykiska mående, beteende, socialt liv 
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Abstract 

This literature review aims to investigate which importance previous research has drawn 

attention to for children who have a parent with psychotic illness, primarily schizophrenia. 

This, with a special focus on children's mood, behavior, social life, and how to understand and 

explain the meanings parent has schizophrenia the children. The result consists of 18 studies 

that have been collected with the help of an integrative data collection method, which has 

been analyzed based on a thematic analysis. The results were also analyzed based on 

attachment theory and research on risk and protective factors. The conclusions are that the 

parent schizophrenia have importance for children's negative outcomes. Children’s 

psychological mood are influenced by growing up with a parent with schizophrenia, where 

common feelings are concerns, anxiety, fear, stress and helplessness. Children may also have 

deviant or aggressive behaviors. In their social life problems such as stigma, isolation, 

negative friendships and increased responsibility at home has been brought up to 

attention.  Deficiencies in parenting are the most common explanation to these importance’s 

due to that parents with schizophrenia have had difficulties in attending to their child's needs. 

A genetic aspect has also been acknowledged. The results of this study creates deeper 

understanding for these children’s situation and how they can be noticed by professionals. 

Keywords: Schizophrenia, child, child-parent relationship, psychological mood, behavior, 

social life 
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Inledning 

Att barn är en särskilt utsatt grupp är ingen nyhet inom socialt arbete eftersom att barn är 

beroende av vuxna i sin omgivning. Barn till psykiskt sjuka föräldrar är speciellt drabbade, då 

de kan ha svårt att förstå varför och vad det är som sker när föräldern inte mår bra 

(Socialstyrelsen, 2013). Att vara barn till en förälder med schizofreni innebär risker för att 

utveckla problem till följd av förälderns sjukdom (Van Loon, Van de Ven, Van Doesum, 

Witteman & Hosman, 2013). Detta då förälderns tillstånd och sinnesstämning kan växla fort 

(Glant, 2013), vilket kan skapa en osäker och skrämmande miljö för dessa barn (Knutsson-

Medin, Edlund & Ramklint, 2007). Personer med schizofreni och deras familjer är dessutom 

en stigmatiserad grupp. Stigmatiseringen bidrar till att familjemedlemmar och den psykiskt 

sjuka personen själv ofta lever med en rädsla för att bli stämplade och uteslutna ur samhället. 

En rädsla som många gånger kan upplevas som värre än sjukdomens egentliga symptom 

(Heiskanen, Salonen & Saari, 2012). Schizofreni är en relativt ovanlig sjukdom, där största 

andelen kvinnor med diagnosen får barn (McGrath, Hearly, Jenner, Plant, Drummond & 

Barkla, 1999). Föräldrar med schizofreni kan ge intrycket av att de tar väl hand om sina barn 

och beskyddar dem, men vid en närmare anblick kan det visa sig att föräldern har svårt att 

förstå barnens behov (Killén, 2012). Mödrar med allvarlig psykisk sjukdom brister dessutom i 

att engagera sig i sina barn och har en sämre förmåga att uppmärksamma barnens behov 

(Näslund, Persson-Blennow, McNeil & Kaijs, 1984). En förälder med schizofreni kan tro att 

barnen delar dennes egna känslor och behov, vilket gör att barnens egentliga behov kan 

åsidosättas. Barnen kan även införliva föräldrarnas uppfattning av världen och göra den till 

sin egen, vilket kan leda till att de får en skev bild av verkligheten (Killén, 2012). 

 

Föräldrar som lider av psykisk sjukdom undviker ofta att prata om sina barn i behandling, då 

rädslan finns att barnen kommer tas ifrån dem. Barn uppmärksammas dessutom inte alltid i 

journaler i den vuxna psykiatrivården (Maybery & Reuperts, 2006). En nationell kartläggning 

visar att det ser olika ut i Sverige gällande på vilket sätt professionella registrerar förekomsten 

av barn i psykiskt sjuka personers journaler, vilket kan försvåra arbetet med att 

uppmärksamma dessa barn (Socialstyrelsen, 2007). Att förbättra stöd till barn som lever med 

en förälder med psykisk sjukdom är väsentligt, likaså är det nödvändigt att skapa en förståelse 

för barnens behov, överlevnadsstrategier och erfarenheter (Ervast, Huupponen & Pölkki, 

2005;2004). Maybery och Reuperts (2009) studie visar dessutom att professionella som möter 

personer med psykisk sjukdom och deras familjer är i behov av ytterligare kunskaper om hur 

föräldrars psykiska sjukdom påverkar barn och hur barnens livssituation ser ut.  

 

En förutsättning för att genomföra ett gott socialt arbete är att professionella har kunskap om 

hur barn som lever i utsatta miljöer kan uppmärksammas (Lyndall & Kaulcy, 2002). Förutom 

i uppsökande och förebyggande arbete är kunskap om dessa barn vidare relevant för socialt 

arbete då de kan bli aktuella på flera olika sätt. Familjerna kan exempelvis aktualiseras inom 

socialtjänstens insatser, där barnens bästa utifrån barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) 

ska vara avgörande i beslut. Socialarbetare kan även möta dessa barn som kuratorer inom 

vården eller som anställd på boenden för psykiskt sjuka personer. Barnkonventionens belyser 

dessutom att föräldrarna är ytterst ansvariga för barnens uppfostran och utveckling. Vidare är 

det statens ansvar att hjälpa föräldrarna vid behov (UNICEF Sverige, 2009). 
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Problemformulering 

Barn till psykiskt sjuka personer är en speciellt utsatt grupp (Smith, 2004). För att 

socialarbetare ska kunna uppmärksamma de barn som är i behov av hjälp måste de ha 

kunskap om hur barnen lever och hur deras hemmiljö ser ut. När omständigheter skapar en 

atmosfär av stigmatisering och där föräldraförmågan varierar kan det vara svårt att upptäcka 

barnens behov. Professionella kan utifrån detta ha användning av kunskap om vilka betydelser 

detta har för barnen, för att på så sätt kunna ta kontakt och synliggöra barnen som inte 

upptäcks av andra myndigheter. 

 

Vi har inte uppmärksammat någon litteraturstudie som har undersökt det som vi avser att 

undersöka, vilket skapar en limbo i forskningsfältet som i sin tur kan leda till en osäkerhet 

bland yrkesverksamma. Genom att kartlägga och tydliggöra befintlig kunskap om vilken 

betydelse det har i barns liv att växa upp med en förälder med schizofreni, kan kunskapen bli 

mer lättillgänglig för professionella på arbetsfältet. Förhoppningen med denna litteraturstudie 

är att skapa en bild av hur barnens situation ser ut och vad det kan innebära att växa upp med 

en schizofren förälder. Vår önskan är även att denna studie ska bidra till att skapa ett intresse 

hos professionella att vilja arbeta för att uppmärksamma barn till schizofrena föräldrar. 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka betydelser tidigare forskning har uppmärksammat för barn som 

har en förälder med psykossjukdom, i första hand schizofreni. 

Frågeställningar 
 

1. Vilken betydelse har föräldrars schizofreni för barnens psykiska hälsa? 

 

2. Vilken betydelse har föräldrars schizofreni för barnens beteenden?  

 

3. Vilken betydelse har föräldrars schizofreni för barnens sociala liv? 

 

4. Hur kan man förstå och förklara de betydelser förälderns schizofreni har för barnen? 

Definitioner 
 

Barn definieras i denna studie utifrån barnkonventionens definition, att barn är varje 

människa upp till 18 år (UNICEF Sverige, 2009).  

 

Psykossjukdomar är ett samlingsnamn för ett flertal olika former av psykoser. 

Gemensamt för psykossjukdomarna är att symptomen liknar varandra väsentligt. Vanliga 

symptom är vanföreställningar och hallucinationer samt svårigheter att skilja mellan vad det 

är som pågår inom personen och utanför, så kallad störd verklighetsuppfattning. För gemene 

man kan dessa beteenden upplevas som annorlunda, avvikande och skrämmande. Sjukdomen 

innefattar dessutom symptom och beteenden som kan vara svåra att förstå för omgivningen 

(Glant, 2013). 

 

Schizofreni är en av de vanligaste psykossjukdomarna. Personer som insjuknar är ofta sjuka 

länge eftersom sjukdomen är svår att bota. Förutom symptom som vanföreställningar, 

hallucinationer och störd verklighetsuppfattning, kan personer med schizofreni ägna sig åt 
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tvångshandlingar. Symptomen kommer ofta i skov, perioder då symptomen av sjukdomen 

förvärras. Mellan skoven kan personen bete sig relativt normalt. Dock kan avvikande 

beteenden och idéer som kan upplevas som bisarra fortfarande vara en del i personens sätt att 

vara mellan skoven (Glant, 2013).   

 

Tre av studierna i denna litteraturstudie (Dunn, 1993; Ervast, Huupponen & Pölkki, 

2005;2004; Stallard, Norman, Huline-Dickens, Salter & Cribb, 2004) berör barn till föräldrar 

med odefinierade psykossjukdomar, övriga utgår från barn till föräldrar med schizofreni 

diagnos. Utifrån detta har vi valt att använda oss av schizofreni när vi talar om föräldrarnas 

sjukdomar, förutom i de tre studier som ovan nämndes.   

Bakgrund 

Efter andra världskrigets slut påbörjades ett arbete med att förändra den dåvarande 

mentalvården. Detta innebar att patienter som tidigare hade vistats på slutenvårdsavdelningar 

istället skulle tillhöra den nya öppenvården. Det finns många förklaringar till att den så 

kallade avinstitutionaliseringen och psykiatrireformen påbörjades (Hydén, 2005). Warner 

(1985) beskriver att förändringen var en följd av att mediciner för psykiskt sjuka hade 

utvecklats och att samhället behövde nyttja de sjuka som arbetare, eftersom det var brist på 

arbetskraft efter kriget. Castel, Castel och Lovell (1981) beskriver avinstitutionaliseringen 

som ett mer lockande alternativ jämfört med att behöva lägga ner enorma mängder kapital på 

att renovera och förnya de mentalsjukhusen som redan fanns. I Sverige talades det om att 

syftet var att integrera personer med långvarig psykisk sjukdom i samhället. Det var dessutom 

ett försök att öka patienternas livskvalitet. Många uppskattade dock inte resultaten av den så 

kallade psykiatrireformen med argumenten att patienterna i öppenvården inte fick det stöd 

som de ansågs behöva. Förändringen krävde även ett ökat samarbete mellan psykiatrin och 

öppenvården, vilket visade sig vara svårt att få i bruk (Brusén, 2005).   

Förändringarna resulterade i att psykiatri patienterna fick flytta till speciella boenden eller 

hem till familjemedlemmar. De fick även delta i dagliga verksamheter (Hydén, 2005). 

Avvecklingen av mentalvården har dels inneburit att personer med psykisk sjukdom lever sina 

liv i liknande former som friska personer, vilket inte var fallet innan. Tidigare hade således 

dessa personer levt mer eller mindre helt isolerade från samhället med ett självbestämmande i 

mycket begränsade former. På 1960- talet fick exempelvis kvinnor som blev gravida under sin 

vistelse på mentalsjukhus sällan behålla sina barn. Dialogen mellan modern och vårdpersonal 

var nästintill obefintlig om huruvida kvinnan ville behålla sitt barn eller inte. Inte heller 

gjordes det någon lämplighetsbedömning om modern skulle klara av att vara förälder 

(Pancheri, Romoto, Marconi & Valigi, 1990). Förutom ökat självbestämmande och ett ökat 

deltagande i samhället har avvecklingen av mentalvården dessutom lett till att familjens roll i 

psykisk sjuka personers vardag har fått en allt större betydelse. Detta speciellt i de fall då den 

sjuka personen bor hemma tillsammans med sin familj, då det inneburit att familjer till 

psykiskt sjuka personer fått utstå mer belastning än tidigare (Pancheri, Romoto, Marconi & 

Valigi, 1990). Familjer får således vårda sin psykiskt sjuke familjemedlem och ta ansvar i 

frågor som rör personens vård (Aviram, 1990). Utvecklingen av den psykiatriska öppenvården 

har dessutom lett till att barnen spenderar alltmer tid med sina psykiskt sjuka föräldrar 

(Ervast, Pölkki & Huupponen, 2005;2004).  
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Tidigare forskning 
 

För att skapa en bättre förståelse för hur det nuvarande forskningsfältet ser ut gällande vilken 

betydelse det har för barn att växa upp med en psykiskt sjuk förälder, redovisas här nedan 

tidigare litteraturstudier inom området. Detta för att tydliggöra vad som redan 

uppmärksammats i tidigare forskning och hur dessa litteraturstudier skiljer sig åt. 

 

Reupert, Maybery och Kowalenkos (2013) studie undersöker antalet barn som har en förälder 

med psykisk sjukdom samt vilka utfall och risker som föreligger för dessa barn. Studien 

fokuserar på barn till föräldrar med psykossjukdom, bipolärsjukdom, ångest, depression, 

ADHD och ätstörningar. Resultatet visar att problematiken är utbredd, då cirka en femtedel 

barn beräknas leva med en förälder som är psykiskt sjuk. Utfallen för barnen varierar och 

beror på vilka risk- och skyddsfaktorer som finns kring dem. Centrala riskfaktorer som 

författarna lyfter fram är genetisk ärftlighet, familjesituationen och faktorer i barnens 

omgivning. Professionella måste bli bättre på att uppmärksamma psykiskt sjuka personers 

föräldraskap och hur barnen påverkas. Detta för att kunna tillgodose barns behov när de har 

en förälder som är psykiskt sjuk. Manning och Gregoires (2008) studie har liknande fokus och 

slutsatser. Författarna har studerat barn till föräldrar med schizofreni, bipolär sjukdom och 

depression. Föräldrars psykiska sjukdom kan påverka barns beteenden, kognitiva utveckling 

samt sociala och emotionella situation i stor utsträckning. Hur stora risker som föreligger för 

barnen beror på genetiska faktorer och andra sociala omständigheter, så som föräldraskap och 

relationen mellan föräldern och barnet. Ramsay, Howard och Kumars (1998) studie belyser 

problem som kan uppstå gällande föräldraförmågor hos mödrar som lider av schizofreni samt 

hur barn kan påverkas av att växa upp med en psykiskt sjuk mamma. Hur den genetiska 

ärftligheten, familjesituationen och omgivningen bör ses som riskfaktorer för barn undersöks 

även. Slutsatserna är att föräldraskapet hos psykiskt sjuka mödrar är svårt och komplext. Barn 

kan utsättas för stora risker till följd av att växa upp med en mamma som har schizofreni och 

som är osäker i sitt föräldraskap. De professionellas dilemma är hur de ska minska riskerna 

för barnen samtidigt som de ska undvika att kränka mödrarna. Studien är utformad utifrån ett 

föräldraperspektiv. Författarna visar även att det finns lite forskning inom området och 

därmed ett behov för ytterligare forskning framöver (Ramsay et al., 1998), vilket även 

Reupert, Maybery och Kowalenkos (2013) litteraturstudie visar. 

 

Mordoch och Hall (2002) uppmärksammar barns erfarenheter av att leva med en förälder med 

psykisk sjukdom. Psykisk sjukdom definieras i studien som schizofreni och depression. 

Författarna beskriver att avinstitutionaliseringen har lett till att föräldrar med psykiatriska 

åkommor försöker hantera sin sjukdom samtidigt som de uppfostrar sina barn. Stödet 

föräldrarna får i detta är begränsat, vilket leder till att barn tar mycket ansvar för sin psykiskt 

sjuke förälder. Barnen kan även känna en känsla av sorg när föräldern får sin diagnos. Känslor 

av sorg kan även uppkomma när barnen upplever det som att föräldern fysiskt finns i barnets 

närvaro, men inte nödvändigtvis är psykiskt närvarande. Slutsatserna är att barns perspektiv 

och åsikter om hur det är att leva med en förälder med psykisk sjukdom sällan 

uppmärksammas eller tas med i beräkning. Det finns ett behov av forskning som förklarar hur 

barns känslor tar sig i uttryck när de lever med en psykiskt sjuk förälder. Det är även 

nödvändigt att utforska hur stigmatiseringen påverkar barns liv, vilka strategier barnen 

använder för att klara av detta och om börda och skuld till följd av stigmatiseringen har 

betydelse i barnens liv (Mordoch& Hall, 2002). 

 

Cooklins (2009) studie syftar dels till att uppmärksamma om och hur förälderns depression 

eller schizofreni påverkar barnet, men även till vilka behov barnen har och vilket stöd de 
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önskar av professionella. Cooklins slutsatser är att hjälp och stöd är avgörande för barnen för 

att förstå förälderns beteende och sjukdom. Utfallen kan annars bli att barnen själv utvecklar 

psykisk sjukdom när de blir äldre. Barn till psykiskt sjuka föräldrar bör ses som “vårdare” 

över sina föräldrar, då de ofta tar på sig föräldrarollen och ansvaret för förälderns sjukdom. 

Enligt författaren kan detta leda till att barnen blir mobbade i skolan. Utfallen för barnen är 

även depression, utåtagerande beteende och att barn kopierar sin förälders beteende. Smith 

(2004) har likaså belyst barn till föräldrar med depression och schizofreni och deras situation. 

Centrala teman i studien är att undersöka förekomsten av psykiska problem hos föräldrar, hur 

barn uppvisar negativa utfall av detta samt hur utfallen varierar för barn i förhållande till 

föräldrarnas specifika psykiska problem. Slutsatserna är att förälderns psykiska sjukdom har 

en direkt koppling till negativa utfall för barn. Ju längre problematiken varar inom familjen, 

desto mer påverkas barns psykiska hälsa. Det föreligger stora risker för barn att de ärver sin 

förälders sjukdom, många risker kan dock förminskas med hjälp av samhällets stöd.  

 

Walsh (2009) undersöker vad barn egentligen förstår av psykisk sjukdom och hur kunskapen 

påverkar deras relationer. Författaren menar att det är viktigt att förstå hur barn föreställer sig 

psykisk sjukdom, för att professionella ska kunna förstå de olika relationsprocesserna inom 

familjen. Barn kan många gånger vara i riskzonen för skadliga effekter på grund av förälderns 

mående. Genom att identifiera skyddsfaktorer och stärka dessa inom familjen kan problematik 

för barnet undvikas eller minskas. Barn som kan se förälderns problematik utanför sig själva 

klarar sig bättre än de barn som identifierar sig med sin förälders sjukdom (Walsh, 2009). 

 

De litteraturstudier som vi har kommit i kontakt med fokuserar på hur barn påverkas av att ha 

en förälder som är psykiskt sjuk. Studierna har olika infallsvinklar och diagnoser hos 

föräldrarna. Urvalen består i samtliga studier av föräldrar med två eller flera olika diagnoser, 

där symptombilderna skiljer sig åt. Det är relativt vanligt förekommande i dessa studier att 

författarna inte skiljer på diagnoserna när de redovisar resultatet. Detta skapar en nyfikenhet 

men också en oklarhet hos läsaren. Frågor gällande om utfallen är lika eller skiljer sig åt för 

barnen beroende på vilka symptom föräldrarna uppvisar väcker intresse. Vidare har Ramsay 

et al. (1998) studie, som är den som liknar vår studie mest, utgått från ett föräldraperspektiv. 

Detta beskriver Mordoch och Hall (2002) som ett övergripande mönster i forskning inom 

detta område. Vår studie utgår istället från ett barnperspektiv och har fokus på vilken 

betydelse förälderns schizofreni har för barnet samt undersöker endast en diagnos. Detta 

motiverar varför denna studie är relevant trots att det finns vissa likheter med 

syftesformuleringar i några av de tidigare litteraturstudierna. 

Teoretisk tolkningsram  

För att få ett ytterligare perspektiv på resultatet och skapa förståelse för dessa barns situation 

och vad deras utsatthet beror på, har vi valt att analysera resultatet utifrån anknytningsteorin. 

Anknytningsteorin utgår från att människor föds med vissa beteendesystem som kan aktiveras 

i olika situationer och av olika stimuli. Några stimuli förstärker vissa beteenden medan andra 

försvagar dem. Dessa beteendesystem utgör grunden i utvecklingen i ett anknytningsmönster 

(Bowlby, 1997). Anknytningsteorin kan användas för att bedöma vilka risker människor kan 

utsättas för och hur tidiga motgångar i livet kan prägla människor i nutid och framtid 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Vi har även valt att analysera resultatet utifrån 

Lagerbergs och Sundelins (2000) litteraturstudie om risk- och skyddsfaktorer, som har sin 

utgångspunkt i anknytningsteorin. Detta för att belysa eventuella risker och/eller skydd för 

barnen och för att förtydliga hur barnens situation ser ut. 
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Anknytningsteori 
 

Anknytningsteorin berör hur barns liv präglas av att deras tidiga känslomässiga behov blir 

tillgodosedda av vuxna i deras omgivning (Bowlby, 2010). Teorin utgår vidare från att 

människor är biologiskt programmerade att knyta an till andra människor. Detta grundar sig i 

överlevnadsstrategier som är djupt rotade i människors beteendesystem. Att barn söker skydd 

hos vuxna i deras omgivning är således en biologiskt rotad överlevnadsstrategi och en 

konsekvens av det biologiska ursprunget.  

 

De vuxna i barns omgivning är således betydande för deras utveckling. Gemensamma 

relationer där både barn kan kommunicera sina behov och få dem tillgodosedda av sin 

anknytningsperson är viktigt. Barn som har vuxna omkring sig som kan tillgodose deras 

känslomässiga behov och ge stöd är troligtvis en faktor som gör att barnen kommer att få en 

gynnsam utveckling och vara välmående. Om de inte får den uppmärksamhet de behöver från 

viktiga vuxna kan de bli oroliga och ledsna (Bowlby, 1994). 

Barns sociala utveckling 

 

Bowlbys (1997, 1994) anknytningsteori berör vidare hur beteenden utvecklas hos barn och 

vilka stadier barn behöver gå igenom för att utveckla ett moget socialt beteende. Dessa stadier 

är uppdelade utifrån barns ungefärliga ålder och kan kortfattat beskrivas på följande sätt. 

Under de första åtta veckorna börjar barn uppmärksamma andra personers beteenden och 

rörelser. Därefter utvecklar de förmågan att relatera till andra genom att använda sig av 

signaler till omgivningen så som leende och gråt. Gråt signalerar behovet av tröst och leenden 

kan få vuxna att stanna kvar hos dem. Vid omkring sex månaders ålder kan barn börja relatera 

till personer och koppla samman dem med tidigare erfarenheter. De väljer då ut vissa personer 

framför andra som anknytningspersoner. Detta stärker relationen mellan barnen och dessa 

personer, vilka ofta är barnens föräldrar. När de är cirka två år börjar de uppfatta andra 

personers avsikter och känslor, vilket kallas för att barn skapar målinriktade relationer. Detta 

innebär exempelvis att barn börjar acceptera att föräldern är upptagen och kan vänta på att få 

sina behov tillgodosedda. När den kognitiva utvecklingen har uppnått en viss nivå kan barn 

skapa sig en bild av andra och sig själv och de relationer som finns mellan människor. Barn 

kan även börja tolka händelser, förutsäga och planera framtiden. Detta kallas för att barn 

utvecklar inre arbetsmodeller (Bowlby, 1994, 1997). 

Anknytningsmönster 

 

Samspelet mellan barnen och de “utvalda” vuxna är det som bestämmer anknytningens 

karaktär. En trygg anknytning uppstår när barn kan förvänta sig att vuxna i deras omgivning 

reagerar på ett visst sätt när barnen åkallar uppmärksamhet (Bowlby, 1994). Bowlby (2010) 

beskriver vidare föräldraomvårdnad som när föräldrarna är närvarande och fungerar som en 

trygghet för barnen. Att barn kan söka sig till sina föräldrar när de känner ett behov av att vara 

nära medan de utforskar omvärlden, beskrivs även som viktiga komponenter för barnen. 

Desto mer barn kan lita på att det finns en trygghet hos föräldrarna, ju mer vågar de utforska 

världen. Hur viktig denna bas av trygghet är synliggörs när en förälder blir sjuk eller dör, då 

barnens känsloliv lätt rubbas. Bowlbys (2010) syn på föräldraomvårdnad kan liknas med det 

Ainsworth, Bell och Stayton (1971) beskriver som ett tryggt anknytningsmönster. För att en 

trygg anknytning ska uppstå måste föräldrarna vara närvarande när barnen söker tröst och 

skydd hos dem samt lyhörda för barns behov och signaler. Relationen behöver även präglas 

av kärleksfullhet, då det möjliggör för barnen att våga utforska världen. Ett tryggt 

anknytningsmönster kan visa sig genom att barnen är glada och tacksamma. En otrygg 
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anknytning karaktäriseras istället av att barn inte kan lita på att deras föräldrar är tillgängliga, 

engagerade och hjälpsamma om det behövs. Detta visar sig genom att barnen har 

separationsångest, är efterhängsna, gnälliga och har svårt med att våga utforska omvärlden. I 

föräldraskapet framkallas detta mönster av att barn inte kan förutsäga förälderns beteenden på 

så sätt att de ibland finns tillgängliga men ibland inte. Separationer mellan barn och deras 

föräldrar samt hot om att föräldern ska överge barnen förstärker en otrygg anknytning. Ett 

ytterligare anknytningsmönster är otrygg undvikande anknytning. Det utmärker sig genom att 

barn förväntar sig att de ska bli avvisade när de söker stöd hos sina föräldrar, vilket leder till 

att de istället försöker klara sig själva. Barn med en otrygg undvikande anknytning kan ta sig 

an rollen som översittare gentemot andra barn och håller sig till det som angår dem själva. 

Detta kan grunda sig i deras mödrar avvisat dem (Ainsworth et al., 1971). 

Risk- och skyddsfaktorer 
 

Hur stora risker barn utsätts för beror på hur många ogynnsamma faktorer som finns i barnens 

omgivning, i vilken grad och under hur lång tid barnen utsätts för dessa. Riskfaktorer fungerar 

vidare i samspel med varandra. En riskfaktor behöver således inte innebära negativa utfall för 

barnen, medan flera riskfaktorer kan skapa problem för individen. När risker föreligger kan 

skyddsfaktorer öka chanserna för ett fördelaktigt resultat. En skyddsfaktor kan med andra ord 

minska riskfaktorernas negativa utfall. För att en skyddsfaktor ska ha en funktion måste minst 

en riskfaktor finnas. Väsentligt att poängtera är att skyddsfaktorer likväl kan fungera som 

riskfaktorer och tvärtom, beroende av den aktuella situationen. Det kan med det sagt även 

komma något bra ur risker, negativa erfarenheter kan upplevas som positiva lärdomar i 

framtiden (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Riskfaktorer 

 

Lagerberg och Sundelin (2000) menar att barn till psykiskt sjuka föräldrar själva kan utveckla 

psykiska störningar eller annan problematik. Dessa problem kan exempelvis visa sig i barnens 

utveckling, beteende eller funktionsförmåga. Eftersom att psykiska sjukdomar kan uttrycka 

sig på många olika sätt, innebär det också att utfallen för barn till psykiskt sjuka skiljer sig 

beroende på hur förälderns sjukdomsbild ser ut. Det går i och med detta inte att få en 

detaljerad bild av exakt hur dessa barn påverkas av sin förälders psykiska sjukdom. Barnen far 

därmed inte automatiskt illa på grund av sin förälders diagnos. Författarna betonar att det inte 

är sjukdomen i sig som gör att barnen får utstå negativa utfall, utan att detta har att göra med 

om barnen blir illa behandlade eller blir förmån för någon annans psykosociala börda. Barns 

utsatthet beror dels på hur allvarlig förälderns psykiska sjukdom är, hur länge föräldern är 

sjuk och vilken psykosocial situation som uppstår kring barnet. Detta innebär enligt Lagerberg 

och Sundelin (2000) att barnen inte nödvändigtvis far illa om de inte utsätts för några 

ytterligare risker än förälderns sjukdom. Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver vidare 

några riskfaktorer för barn som växer upp med en psykiskt sjuk förälder. Dessa är att båda 

föräldrarna är sjuka, förekomst av relationsproblem i hemmet eller brister i mor-barn 

relationen. Att en eller båda föräldrarna har missbruksproblematik, är kriminella, aggressiva 

eller uppvisar fientlighet är också riskfaktorer. Förälderns beteende kan vidare föras över på 

barnet. Barn kan exempelvis ”ärva” förälderns kriminalitet om föräldern uppvisar brister i 

tillsynen, passivitet, brutalitet eller använder sig av stränga disciplineringsmetoder. Ytterligare 

riskfaktorer är om föräldern har negativa förväntningar på barnet eller om barnet blir indragen 

i förälderns vanföreställningar. Vidare är genetik, brister i omvårdnaden, stress, osäkert 

boende samt paranoida symptom hos föräldern ytterligare risker för dessa barn. Om barnet 

upplever mycket stress finns det en risk att denne själv insjuknar i depressioner. Det är även 
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en risk om barnet blir deprimerad när denne är ung, då risken ökar för återfall senare i livet. 

Depressionen förvärras ofta längre fram i livet om symptomen kommer tidigt. 

Lagerberg och Sundelin (2000) uppmärksammar även riskfaktorer som gäller för samtliga 

barn. 

 

Barn som växer upp i familjer med en låg social status får överlag utstå många negativa risker 

och kan uppfattas negativt av andra. Kyligt bemötande av kamrater ökar risken för negativa 

utfall i framtiden, exempelvis negativ påverkan i deras psykiska och sociala anpassning. 

Lagerberg och Sundelin (2000) menar dessutom att barn som blir avvisade kan få problem 

med att utveckla social kompetens. Barns känslor av hopplöshet är vidare en riskfaktor som 

kan öka risken för suicidala tankar. En ytterligare riskfaktor är dålig föräldrastil, som kan leda 

till antisociala beteenden hos pojkar. Aggressiva barn uppfattar även i högre grad andra 

personer som hotfulla med fientliga avsikter. Författarna påpekar att det är relationen mellan 

föräldern och barnet som styr barnets välbefinnande eller olust. Barn till ensamstående 

föräldrar uppvisar fler psykosociala problem än andra barn, dock blir barn till ogifta mödrar 

inte mer åsidosätta än andra. 

Skyddsfaktorer 

De faktorer som Lagerberg och Sundelin uppmärksammat som skyddsfaktorer är barnens 

personliga egenskaper. Det vill säga hur bra barnen är på att använda sin begåvning och 

vilken förmåga de har att klara sig ur situationer. Att barnen har en positiv självbild, känsla av 

sammanhang och förståelse kring sin omvärld är viktiga egenskaper som skyddar barnet. Om 

barnet även har chanser till förändringar i livet och känner meningsfullhet ökar de chanserna 

för ett gott utfall. Fritidsintressen kan spela en viktig roll för barnet och kan vidare ses som 

skyddsfaktor. De personliga egenskaper barnet har kan exempelvis motverka att denne blir 

utsatt för mobbning (Lagerberg & Sundelin, 2000). Närvaron av en annan vuxen som 

engagerar sig i barnet och ser denne som en individ är vidare en skyddsfaktor, då denne kan 

hjälpa och vägleda barnet. Kärleksfulla relationer mellan barnen och föräldrarna är också av 

stor vikt för barnets välmående. Vidare ökar en trygg föräldra-barn relation chanserna för att 

barnet ska utveckla en god social kompetens och välfungerande relationer, vilket är viktigt för 

barnet i framtiden. Dessa faktorer motverkar även asocialt beteende, varav det bör ses som en 

skyddsfaktor (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Metod 
 

Denna litteraturstudie har sin utgångspunkt i en integrativ datainsamlingsmetod, vilket 

innebär att forskarna utför en omfattande sökning i olika databaser för att grundligt kartlägga 

forskningsområdet. I enlighet med det integrativa tillvägagångssättet består urvalet i denna 

studie av både kvalitativa och kvantitativa studier. Endast förstahandskällor har används för 

att redovisa resultatet, vilket är att föredra i en integrativ metod (Booth, Papioannou & Sutton, 

2012).  

Urvalskriterier 

Urvalet har bestämts utifrån de inkluderings- och exkluderingskriterier som inledningsvis 

utformades med utgångspunkt i denna studies syfte. Detta för att uppfylla de krav Booth et al. 

(2012) beskriver för att en litteraturstudie ska räknas som systematisk. Krav som har uppfyllts 

är exempelvis att klargöra ett syfte med studien, verifiera sökningen utifrån manuella 

litteratursökningar samt att bestämma hur inkluderings- och exkluderingsprocessen ska 
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genomföras (Booth et al., 2012).  Inkluderings- och exkluderingsprocessen gick till på så sätt 

att studierna i första hand valdes ut efter titel. Därefter lästes studiernas abstract igenom. De 

studier som inkluderades granskades i fulltext för en slutlig bedömning huruvida studierna 

skulle inkluderas eller inte. Denna process anser Booth et al. (2012) vara det mest effektiva 

sättet att undersöka om studierna är relevanta för den litteraturstudie som ska utföras (Booth 

et al., 2012). Studierna har sedan sammanställts i en tablå (se bilaga 1) för att läsarna enkelt 

ska kunna förstå vilka studier som har valts ut samt dess syfte, urval, metod, vetenskaplig 

ansats och slutsatser. Vi har valt att inkludera det i studierna som vi tolkat som det mest 

relevanta i tablån. Den tidigare forskningen som består av tidigare litteraturstudier inom 

ämnet, har samlats in utifrån samma process och sökningar som primärstadierna. Det är dock 

endast antal träffar för primärstudierna som utgör denna studies resultat och som redovisas i 

tabell 1 nedan och i tablån (se bilaga 1). Detta för att undvika förvirring hos läsaren om vad 

och vilka studier som utgör resultatet. 

Litteratursökningen har utgått från följande inkluderingskriterier: 

 

- Förstahandsstudier, 

- Studier som innefattar betydelser för barn med en förälder med psykossjukdomar, i 

första hand schizofreni, 

- Studier som har relevans för socialt arbete, 

- Studier som har flera urval, där flera eller något av dessa kan inkluderas utifrån 

syftet med denna studie, om urvalet berör psykossjukdom och/eller schizofreni 

som beskrivs som enskilda resultat. 

- Studier vars studieobjekt är barn till föräldrar med psykossjukdom, om det inte är 

uppenbart att det handlar om andra psykossjukdomar än schizofreni så som 

exempelvis bipolär sjukdom,  

- Studier som har barn till föräldrar med psykossjukdomar som studieobjekt och det 

i fulltext är uppenbart att det handlar om schizofreni eller psykossjukdomar med 

liknande symptom som schizofreni,   

- Studier som Örebro universitet har tillgång till i fulltext eller som finns tillgängliga 

i tryckt form,  

- Vetenskapligt granskade studier (peer-reviewed) 

 

Litteratursökningen har utgått från följande exkluderingskriterier: 

 

- Studier skrivna på andra språk än engelska och svenska, 

- Studier som inte har relevans för socialt arbete, 

- Studier som endast undersöker andra diagnoser än psykossjukdom och schizofreni, 

- Studier som utvärderar specifika interventionsprogram, om dessa inte kan 

inkluderas för att studien på ett eller annat sätt kan besvara syftet med denna 

studie.   

Litteratursökning 

 

Litteratursökningen utfördes inom Örebro universitets databaser och valdes utifrån dess 

relevans för socialt arbete. De databaser som användes var Social Services Abstract, 

International Bibiolografy of the Social Siences och Summon. Vi har även använt oss av så 

kallad manuell litteratursökning, vilket innebär att referenser som uppmärksammats i 

litteraturinläsningen och som granskats utifrån inkluderings- och exkluderingsprocessen även 

har kunnat inkluderas. Detta för att få tillgång till ytterligare litteratur inom området. Booth et 
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al. (2012) benämner denna typ av sökning som en del i verifikationen, det vill säga kontrollen 

av sökningen. Denna teknik har även visat sig vara användbar för att finna studier som inte 

inkluderas i originalsökningen. Alla sökordskombinationer har använts i samtliga tre 

databaser för att undvika att gå miste om relevant litteratur. 

 

Inledningsvis utfördes ett antal test sökningar för att kontrollera om denna studie kunde 

tillföra något till det aktuella forskningsfältet samt för att bekräfta att inga tidigare 

litteraturstudier hade utförts med samma syfte som denna studie. Detta i enlighet med hur 

Booth et al. (2012) anser att man ska gå tillväga. En ytterligare orsak till att utföra test 

sökningar var att vi ville hitta så relevanta sökord som möjligt utifrån vårt syfte, vilket 

Backman (2008) beskriver är nödvändigt för att sökresultatet ska besvara forskningsfrågan. 

Det visade sig att sökorden som vi ansåg vara uppenbara, så som schizophrenia, effects, 

consequences, psychosis och children gav få träffar i testsökningen. Detta gjorde att vi valde 

att utveckla sökorden, speciellt schizofreni till bredare termer, så som mental illness. Val av 

sökord utgick även från nyckelord i de studier som vi fann relevanta utifrån syftet med denna 

studie. För att finna studier som innefattade ett urval med barn till schizofrena föräldrar valde 

vi att läsa abstract till titlar som vi misstänkte handlade om schizofreni. Flera studier visade 

sig inkludera psykossjukdomar i sin helhet, vilket gjorde att vi fick överväga vad som skulle 

inkluderas och inte. Vi tog därför ställning till om psykossjukdomar skulle räknas som 

tillräckligt synonymt med schizofreni. Symptomen liknar nämligen varandra avsevärt 

eftersom schizofreni är en av de vanligaste psykossjukdomarna (Glant, 2013). Vi valde att 

inkludera studier där författarna studerar föräldrar med psykossjukdom, om det inte är 

uppenbart att det handlar om andra psykossjukdomar så som exempelvis bipolärsjukdom. Om 

syftet i studien endast benämner psykossjukdomar men det i fulltext är uppenbart att det 

handlar om schizofreni eller andra psykossjukdomar med liknande symptom inkluderades 

dessa. Detta val gjorde vi utifrån att en integrativ datainsamlingsmetod ska bestå av en så 

grundlig genomgång av litteratur som möjligt (Booth et al., 2012). Det visade sig dock att 

flera studier som vi fann genom att söka på bredare begrepp så som mental illness, gav många 

träffar som kunde inkluderas utifrån de ursprungliga inkluderings- och exkluderingskriterierna 

som hade utformats. Det framgår vidare i tablån i bilaga 1, vilka urval de utvalda studierna 

har.  

 

Litteratursökningarna i Summon visade ett antal träffar som inte stämde överens med det antal 

som vi kunde få tillgång till. Detta då Summon länkar till maximalt 200 träffar, även om 

antalet träffar som databasen anger är fler. Efter kontakt med Örebro universitetsbibliotek fick 

vi informationen att de 200 träffarna som visade sig, var de mest relevanta utifrån det vi sökt 

på. I tabell 1 och tabell 2 (se bilaga 2) redovisas detta genom att 200 träffar anges i kolumnen 

“Träffar”. Summons angivna antal träffar redovisas inom parantes i samma kolumn. 

 

Litteratursökningen avslutades när en så kallad “mättnad” hade uppstått, det vill säga när vi 

inte fann några ytterligare studier som kunde inkluderas utifrån urvalskriterierna eller då 

samma resultat kom upp vid sökningarna (Olsson & Sörensen, 2011). Sammanlagt 

genomfördes 12 sökningar som tillsammans gav 876 träffar. Utifrån sökningarna i 

databaserna valdes 12 artiklar ut efter inkluderings- och exkluderingsprocessen. Den manuella 

litteratursökningen resulterade i fyra studier. Vi fann även två artiklar utifrån social service 

abstract rekommendationer. Detta resulterade i totalt 18 studier. Tabell 1 är en redovisning 

över vilka sökningar som har genomförts, i vilka databaser och hur många studier vi har valt 

att ta med. Vi har valt att redovisa de valda studierna en gång i tabellen, även om dessa har 

inkluderats i någon av de andra sökningarna. Detta för att få en sådan tydlig bild som möjligt 
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över hur många studier som faktiskt har valts ut. I Tabell 2 (se bilaga 2) finns resterande 

sökningar som har utförts, som inte resulterade i några utvalda studier.  

Analysmetod 

Inledningsvis undersökte vi de utvalda primärstudierna utifrån syfte, ursprungsland, metod, 

urval, vetenskaplig ansats och slutsatser, för att sammanställa dessa i en tablå. De mest 

väsentliga delarna i studierna valdes ut och noterades i tablån, där ovanstående teman utgör 

rubriker (se bilaga 1). Vidare har denna studie analyserats utifrån analysverktyget tematisk 

analys, vilket innebär att litteraturen har ställts emot varandra och analyserats kreativt och 

kritiskt. Syftet med tematiseringen är att få en sådan överskådlig bild som möjligt av 

materialet (Booth et al., 2012). Valet av analysverktyg utgick från att både kvalitativa och 

kvantitativa studier ska kunna analyseras i samma analys (Fejes & Thornberg, 2009). Vi 

utgick även från att analysverktyget skulle bidra till att organisera resultatet på ett sådant sätt 

så att ett resultat enkelt skulle kunna urskiljas (Bodgdan & Biklen, 2007). Teman utformades 

utifrån frågeställningarna i denna studie, det vill säga vilken betydelse förälderns schizofreni 

har för barns psykiska mående, beteende och sociala liv. Detta för att skapa en tydlig struktur 

i studien samt att frågeställningarna passade som teman utifrån det resultat vi fått fram. De 

mönster som vi hade uppmärksammats utifrån dessa teman bildade underrubriker. 

Tabell 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas Sökord Träffar Utvalda 

studier 

150410, 150413 

 

Social 

service 

abstract 

Effects of mental illness 

on family 

120 1 

150413, 150414 Social 

service 

abstract 

Child of parent with 

mental illness 

281 2 

150415 

 

Summon 

 

*parental illness* 

*effects* 

200 

(10598)  

3 

150416 Social 

service 

abstract  

Schizophrenia AND 

children  

75 4 

150424 Summon Schizophrenia AND 

social isolation OR child 

200 

(3305306)  

2  

Rekomendationer - - - 2 

Manuell 

litteratursökning 

- - - 4 

Totalt - - 876 18 

 

Kvalitetsgranskning 

Samtlig forskning, både primärstudier och tidigare litteraturstudier som inkluderats i denna 

studie är vetenskapligt granskade (peer-reviewed), detta för att forskningens kvalitet ska 

uppfylla vetenskapliga krav. Att forskning är ”peer-reviewed” innebär enligt Vetenskapsrådet 

(2011) att sakkunniga forskare har bedömt texternas vetenskapliga kvalité. De författare som 

står bakom forskningen som redovisas i denna studie har vidare återkommit i de 

litteratursökningar som har genomförts, vilket tyder på att författarna är framträdande inom 
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forskningsområdet.  Vi har även kontrollerat att de studier vi använder, både i tidigare 

forskning och i resultatet består av de delar som underförstått ska ingå i en vetenskaplig text, 

så som ett fullständigt metodavsnitt samt redovisat urval.    

Pålitlighet 

För att denna studie ska uppfylla krav för pålitlighet har vi utgått från att beskriva varje steg i 

forskningsprocessen, vilket är en viktig del i huruvida forskning kan räknas som trovärdig. 

Vår ambition har varit att redovisa samtliga val och överväganden som har gjorts tydligt för 

läsaren (Bryman, 2011). Vidare har vi följt Booth et al. (2012) samtliga steg i genomförandet 

av en systematisk litteraturstudie. Då ett systematiskt tillvägagångssätt skapar en övergripande 

struktur och gör det lättare att tolka innehållet i studien. Det är även enklare för läsaren att 

förstå vad det är som har genomförts genom en systematisk strategi (Booth et al., 2012). 

Etiska överväganden 

 

För att säkerställa att denna studie inte bryter mot Vetenskapsrådets (2011) etiska principer 

eller riktlinjer har vi valt att endast inkludera vetenskapligt granskade studier (peer-reviewed). 

Enligt vetenskapliga krav bör denna granskning innefatta en prövning av en etisk kommitté. 

Vi har även haft ett kritiskt förhållningssätt när vi har valt ut studier, utifrån att vi som 

författare alltid står som ytterst ansvariga för den text vi publicerar. Vidare har vi reflekterat 

över de tolkningar och slutsatser som tagits i denna litteraturstudie. Detta eftersom det är 

viktigt att dessa har en vetenskaplig grund och att forskare inte underhåller information som 

kan påverka resultatet (Vetenskapsrådet, 2011). Citaten som finns i denna studie är utifrån 

detta på studiernas orginalspråk, engelska, för att undvika övertolkningar av barnens och 

föräldrarnas uttalanden. Att övertolkningar inte har gjorts har även försäkrats genom att 

förälderns sjukdom beskrivs utifrån författarens benämning i de exempel som tas upp eller 

andra tillfällen då studierna i sin enskildhet uppmärksammats. 

Metoddiskussion 

En integrativ datainsamlingsmetod innebär att resultatet bygger på både kvalitativa och 

kvantitativa data (Booth et al., 2012), vilket medför att våra sökningar innefattar studier med 

olika fokus och tillvägagångssätt. Resultaten hade möjligen blivit annorlunda om denna studie 

utgått från en annan metod, exempelvis utifrån antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. 

Resultatet hade även kunna bli annorlunda om litteratursökningen hade genomförts i andra 

databaser, med andra sökord eller vid andra tidpunkter. De avgränsningar som gjorts utifrån 

de urvalskriterier som utformats kan ha medfört att studier som är relevanta för arbetet har 

valts bort, exempelvis studier på ett annat språk än engelska. Vi valde vidare att förutom barn 

till föräldrar med schizofreni även inkludera studier där författarnas urval är barn till föräldrar 

med psykossjukdom, vilket medvetet övervägdes utifrån att psykossjukdomar ofta har 

liknande symptombilder (Glant, 2013). De studier vi har inkluderat har granskats utifrån vilka 

symptom som beskrivs hos föräldrarna samt barnens situation, för att undvika ett tvetydigt 

resultat. Detta medför dock inte en garanti för att detta kan ha påverkat resultatet.  

 

Denna studie bygger på ett antagande att barn som har en förälder med schizofreni påverkas 

på ett eller annat sätt av detta. Dessa antaganden grundar sig i de tidigare litteraturstudierna 

som vi har läst inom forskningsområdet, de litteratursökningar som har genomförts och vår 

allmänna förförståelse. Vi har varit uppmärksamma på att inte lägga några värderingar i de 
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betydelser för barnen som har uppmärksammats och varit öppna för eventuella positiva utfall. 

Vår förförståelse inom ämnet kan vidare ha medfört att sökorden formulerats på ett visst sätt. 

Resultat och analys 

Barnens psykiska mående 

 

Studier visar att barn påverkas av sin förälders psykiska mående, vilket kan ta sig i uttryck på 

flera olika sätt. Betungande känslor hos barnen och en negativ utveckling i barnens psykiska 

mående har vidare uppmärksammats som betydande för barns mående. Barnen tenderar 

vidare att dölja sina känslor för omgivningen (t.ex., Somers, 2007; Van Loon et al., 2013; 

Kahl & Jungbauer, 2014; Ljung, Lichtenstein, Sandin, D´Onofrio, Runeson, Långström & 

Larsson, 2012;2013). Barn som har en förälder med schizofreni utsätts även för höga risker att 

själva utveckla psykiska besvär som kan visa sig i form av självmordstankar, ångest och 

depression (t.ex., Somers, 2007; Van Loon et al, 2013; Ljung et al, 2012;2013). I Kahl och 

Jungbauers (2014) studie beskriver åtta av 34 barn sin livssituation och livslust som generellt 

negativ och framhåller familjesituationen som den primära anledningen till deras mående. 

Många av barnen har dessutom känslomässiga problem och höga nivåer av depressiva 

tillstånd (Stallard et al., 2004). Det uppmärksammas även att barnen i högre grad riskerar att 

utveckla en diagnos jämfört med barn till en frisk förälder (Goodman, 1987; Henriksson & 

McNeil, 2004). Somers (2007) studie visar liknande resultat, då barn till schizofrena föräldrar 

i större utsträckning är aktuella inom psykiatrin. En ytterligare betydelse för barns mående 

belyses i Kinsella, Anderson och Anderson (1996) studie, där några barn berättar att de 

utvecklat ett drogberoende för att kunna fly undan sina känslor.  

Betungande känslor 

 

Barnen beskriver känslor av ensamhet, vilket dels kan förklaras utifrån att barnen inte berättar 

för andra om sin situation samt utifrån den stigmatisering och isolering de upplever (Chan & 

Ying, 2010; Knutsson-Medin et al., 2007; Kinsella et al., 1996). Barnen känner sig även arga 

över situationen de befinner sig i samt bittra och frustrerade över hur sjukdomen begränsar 

deras liv. Den mest förekommande känslan är emellertid ledsamhet över situationen (t.ex., 

Chan & Ying, 2010; Valiakalayil, Paulson & Tibbo, 2004; Lyndall & Kalucy, 2002). Även 

sorg över att ha förlorat sin förälder till sjukdomen är en vanlig känsla hos barnen 

(Valiakalayil et al., 2004; Ervast, Huupponen & Pölkki, 2005;2004). Ett av barnen beskriver 

exempelvis att det känns som att denne har förlorat sin mamma och att hon istället har ersatts 

med en sjuk släkting (Ervast et al., 2005;2004). Flera barn som bor med sin psykiskt sjuka 

förälder beskriver därutöver att de känner sig hjälplösa och hopplösa (Kinsella et al., 1996; 

Chan & Ying, 2010), vilket tyder på behovet av känslomässigt stöd (Chan & Ying, 2010).  

 

Stress är ytterligare en känslomässig börda för dessa barn (Chan & Ying, 2010; Kahl & 

Jungbauer, 2014), som kan framkallas utifrån de påfrestningar barnen upplever av 

stigmatiseringen av förälderns sjukdom. Barnen kan känna sig tudelade av impulser av att 

vilja rymma från situationen, samtidigt som de vill stanna då de vet att deras förälder behöver 

dem (Chan & Ying, 2010). En ytterligare förklaring till att barnen känner sig stressade är att 

de försöker hantera en kaotisk hemsituation samtidigt som de anstränger sig för att hantera 

skola, vänner och fritidsintressen (Kahl & Jungbauer, 2014). Flera av de numera vuxna 

barnen beskriver även att de kände sig förvirrade under barndomen och upplevde 

skuldkänslor när de separerats från sin sjuka förälder, oberoende om det var föräldern som 

lämnade dem eller inte. Ett av barnen fick utstå extra mycket skuldkänslor, då en professionell 
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inom psykiatrivården berättade att barnets mamma blivit sjukare sedan denne föddes. 

Ytterligare ett barn kände igen sig i dessa skuldkänslor och berättade att en läkare hade 

påpekat att förälderns sjukdom hade uppdagats på grund av dem, vilket skapade mycket skuld 

hos barnet. Skuldkänslor uppstår även hos barnen när de mår bättre än sin förälder och uppnår 

bra saker (Dunn, 1993). 

 

Två av de mest centrala känslorna som uppmärksammats hos barnen är ångest och oro (t.ex., 

Chan & Ying, 2010; Valiakalayil et al., 2004; Dunn, 1993), där förälderns depression och 

apati är det som skapar mest ångest hos barnen (Valiakalayil et al, 2004). Oron grundar sig i 

barnens rädsla för att deras förälder ska skada sig själv eller att deras hälsa ska försämras när 

barnen lämnar dem ensamma (t.ex., Chan & Ying, 2010; Knutsson et al., 2007; Stallard et al., 

2004). Barnen uttrycker dessutom en rädsla för att deras föräldrar ska begå självmord 

(Valiakalayil et al., 2004; Knutsson et al, 2007; Lyndall & Kalucy, 2002). Några oroar sig 

även för andra familjemedlemmar, så som den friska föräldern (Knutsson-Medin et al., 2007). 

Ytterligare orosmoln hos barnen är familjen, relationer och praktiska saker så som var de ska 

bo samt familjens ekonomiska situation. Oro för skolan och att själva bli sjuka i framtiden 

förekommer även (Stallard et al., 2004). Dunn (1993) studie ställer sig dock i motsats till detta 

och hävdar att barnen inte oroar sig för att själva bli sjuka.  

 

Rädsla uppmärksammas vidare som ett vanligt förekommande tema i barnens liv. När 

föräldern är psykotisk kan dennes humörsvängningar, hallucinationer och vanföreställningar 

skapa en osäker miljö för barnen (Knutsson-Medin et al., 2007). Barn kan även uppleva 

förälderns symptom som skrämmande och förvirrande (t.ex. Knutsson-Medin et al., 2007; 

Dunn, 1993; Duncan & Browning, 2007). Några av barnen i Duncan och Browning (2009) 

studie menar att de starkaste minnena är när deras föräldrar upplever symptom så som 

paranoia och förvirring. Barnen är vidare rädda för att deras förälder ska hota eller skada dem 

(Dunn, 1993; Hindle, 1997; Duncan & Browning, 2009). Ett av barnen berättar exempelvis att 

hennes sjuka pappa en gång hotade med att köra av vägen så att alla i bilen skulle dö när de 

var ute och åkte bil (Duncan & Browning, 2009). I en studie av Ervast et al. (2005; 2004) 

uppger barnen att deras förälder ofta förändras till en helt annan person. Föräldrarna kan även 

bli våldsamma och aggressiva, vilket leder till att barnen känner sig rädda. Att barnens 

föräldrar kan bli våldsamma visar även Somers (2007) studie, där en pojke berättar att han var 

rädd för att bli slagen och jagad genom huset av sin sjuka mamma när han var yngre. I en 

studie av Knutsson-Medin et al. (2007) studie knyts rädslan som barnen bär på till den ångest 

och förvirring som får betydelse för barnet. 

Undanhållande av känslor 

Barn till föräldrar med schizofreni visar sig ha svårt för att exponera känslor för sin 

omgivning (t.ex., Van Loon et al., 2013; Kinsella et al., 1996: Goodman, 1987). Kinsella et al. 

(1996) studie visar exempelvis att nio av 20 barn undanhåller sina känslor för att kunna fly 

från det som känns jobbigt eller smärtsamt. Barnen vill vidare inte visa sina känslor, då de är 

rädda för hur föräldern kommer att reagera och bete sig (Duncan & Browning, 2009). 

Familjeproblem döljs även för den sjuka föräldern, för att denne inte ska oroa sig eller bli 

upprörd (Lyndall & Kalucy, 2002; Chan & Ying, 2010). Ett av barnen underhåller även sina 

känslor för att passa in i sin omgivning (Hindle, 1997), andra barn berättar att de känner sig 

tvingade att hålla uppe en fasad och inte visa sig sårbara för sin förälder (Kahl & Jungbauer, 

2014). Undanhållande av känslor kan vidare resultera i att barn inte vet hur de ska uttrycka sig 

(Goodman, 1987). Barnen kan även vara nervösa över hur de skulle reagera om de skulle 

släppa ut alla känslor de har inom sig (Kahl & Jungbauer, 2014). Pojken i Hindles (1997) 

studie berättar exempelvis att han upplever sina känslor som förvirrande och farliga. Pojken 
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försöker därför hålla tillbaka ilska och oro just för att han inte vet vad exponering av hans 

känslor skulle medföra och då han är rädd för att reaktionerna ska eskalera (Hindle, 1997).  

Psykiatrivårdens påverkan på barnen 

 

Barns mående påverkas direkt och indirekt av psykiatrivårdens miljö och arbetsformer (t.ex., 

Kahl & Jungbauer, 2014; Dunn, 1993; Chan & Ying, 2010), och många barn vistas i 

psykiatrivårdens miljöer när de hälsar på sin förälder på sjukhuset (Somers, 2007). I allmänhet 

visar resultatet att barnen har en negativ uppfattning av psykiatrivården. Detta kan förstås 

utifrån de separationer barnen får utstå när föräldern blir inlagd (Lyndall & Kalucy, 2002). 

Separationerna väcker känslor av sorg, ledsamhet och ensamhet hos barnen (t.ex. Kahl & 

Jungbauer, 2014; Somers, 2007; Chan & Ying, 2010). Känslor av sorg bekräftar även Dunns 

(1993) studie där många barn även känner skuld när deras förälder är inlagd. Några av barnen 

upplever därtill att sjukhusmiljön och de andra patienterna är skrämmande (Knutsson, et al, 

2007; Somers, 2007). Vårdpersonalen uppfattas dessutom som otrevliga och ohjälpsamma. 

Förutom att kontakten med psykiatrin upplevdes som att den inte hjälpte beskriver även de 

numera vuxna barnen sjukhusmiljön som skadlig för barnen. Det finns även en uppfattning 

om att psykiatrivården är en oberäknelig miljö som är skrämmande (Dunn, 1993). Barn som 

inte har blivit tillräckligt informerade om sin förälders sjukdomsbild känner likaså ledsamhet, 

ångest, hjälplöshet och skuld i större utsträckning än andra barn (Kahl & Jungbauer, 2014; 

Kinsella et al. 1996). 

Analys: Barns psykiska mående 

 

Resultatet visar att föräldrars schizofreni kan ha negativ påverkan på barns känslomässiga liv, 

vilket även tidigare litteraturstudier som inledningsvis uppmärksammades visar (Manning & 

Gregoire, 2008; Cooklin, 2006). Depression, ångest, känslor av hopplöshet och 

självmordstankar förekommer exempelvis hos barnen, varav några barn hade försökt att ta 

sina liv. Dessa utfall stämmer överens med Lagerbergs och Sundelins (2000) studie som 

beskriver att barn som växer upp med en psykiskt sjuk förälder riskerar att utveckla 

depressioner. Om barn blir deprimerade när de är små försvåras dessutom ofta symptomen 

längre fram i livet. Det är även vanligt med återfall senare i livet för de barn som haft 

depressioner tidigt. Vidare är barns känslor av hopplöshet relaterade till utvecklandet av 

självmordstankar (Lagerberg & Sundelin, 2000). Barn till föräldrar med schizofreni löper 

därutöver dubbelt så stor risk att utveckla självmordstankar jämfört med friska barn. Därmed 

skulle det kunna antas att det finns en risk att barnens känslor av hopplöshet, är kopplade till 

självmordstankar och vidare risker för självmord samt att barnens dåliga mående kan påverka 

dem även senare i livet.  

 

Det kan vidare vara stressande för barn att leva med en förälder med schizofreni. Detta kan 

förklaras utifrån barnens hemsituation, i och med att barnen försöker balansera kaoset i 

hemmet med skola, vänner och fritidsaktiviteter. Barnen kan vidare känna sig stressade när de 

å ena sidan vill rymma hemifrån men samtidigt väljer att stanna kvar. En litteraturstudie av 

Masten och Coatsworth (1995) beskriver stress som en riskfaktor för barn till psykiskt sjuka 

föräldrar. Stress uppmärksammar även Lagerberg och Sundelin (2000) som en riskfaktor för 

barn med en psykiskt sjuk förälder, som kan resultera i att barn insjuknar i depressioner. 

 

Rädsla är vidare ett central tema i resultatet, då flertalet studier belyser att barnen blir rädda 

när deras förälder beter sig annorlunda eller konstigt. Några av barnen hade erfarenheter av att 

närvara när föräldrarna var paranoida och förvirrade, vilket upplevdes som skrämmande. Att 

barn upplever sin förälders paranoida symptom beskriver Lagerberg och Sundelin (2000) som 
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en riskfaktor för barnen. Detta kan förklaras som att förälderns oförutsägbara beteenden 

skapar en otrygg anknytning mellan barn och förälder, då barn inte vet vad de ska förvänta sig 

av sina föräldrar (Ainsworth et al., 1971). Bowlby (2010) beskriver även att barn behöver få 

känna att deras föräldrar är närvarande och känslomässigt engagerade, vilket med 

utgångspunkt i denna studie kan vara ett problem utifrån den symptombild föräldrarna har. 

Paranoia, förvirring samt att föräldrarna inte är närvarande kan således tänkas öka risken för 

en otrygg anknytning.  

 

Några barn försökte i och med förälderns oberäkneliga beteenden att hålla sina känslor inom 

sig, då de inte visste hur de skulle reagera om de exponerade sina känslor. Detta kan liknas 

med vad Ainsworth et al. (1971) beskriver som ett otryggt undvikande anknytningsmönster, 

vilket visar sig på så sätt att barn undviker att söka sig till sina föräldrar när de behöver stöd. 

Detta eftersom de förväntar sig att bli avvisade. Barnen försöker då istället klara sig själva. 

Den oro barnen känner för att exponera sina känslor, kan utifrån detta tolkas som att de saknar 

en trygghet hos sin förälder. En trygghet som enligt Bowlby (1994, 2010) behövs för barn ska 

känna att de kan söka tröst hos sin förälder och för att barnen ska våga utforska omvärlden.    

Barnens beteenden 

 
Flera studier visar att barn som lever med en förälder med schizofreni uppvisar 

beteendeproblematik som påverkar dem i deras vardag (t.ex., Webster, 1992; Kinsella et al., 

1996; Stallard et al., 2004). De mest utmärkande beteenden som har uppmärksammats hos 

barnen är avvikande och utåtagerande beteenden. Studier som tyder på att barn utvecklar 

koncentrationssvårigheter i samband med förälderns insjuknande har även funnits (Goodman, 

1978; Knutsson-Medin et al., 2007).  

 

Barn till schizofrena föräldrar kan ha avvikande beteenden som skiljer dem från mängden 

(Somers, 2007; Goodman, 1987; Stallard et al., 2004). Om barn dessutom växer upp ensamma 

med den schizofrena föräldern kan beteendestörningarna bli ännu tydligare (Somers, 2007; 

Goodman, 1987). Vissa föräldrar beskriver att de kan se en koppling mellan 

beteendeproblematik hos sina barn och förälderns insjuknande, men detta är dock ofta 

tillfälliga uppmärksamhetsbehov hos barnen. Vidare har föräldrar påpekat att dessa barn 

uppvisar ett oroväckande sexuellt beteende, aggressiva utbrott, tvångsmässiga ritualer och 

brottsliga handlingar. Det framkommer dock delade meningar bland föräldrar om hur 

utbredda dessa beteenden är hos barnen. Vissa föräldrar menar således att de uppmärksammat 

beteendeförändringar hos sina barn, medan andra menar på att de inte gjort det (Stallard et al., 

2004). Resultaten från Van Loon et al. (2013) studie visar att förälderns psykiska sjukdom är 

direkt relaterat till barnets utåtagerande beteende. Att föräldern inte är insatt i barnets sociala 

liv samt förekomsten av mycket konflikter i hemmet ses som allvarliga risker för att barnet 

ska bli utåtagerande. När föräldern vet var barnen är, vilka de umgås med och vad de gör på 

sin fritid minskar risken för beteendet. Resultaten från Somers (2007) studie visar att barnen 

till schizofrena förälder har signifikant mer beteendesvårigheter jämfört med kontrollgruppen. 

I synnerhet hade barnen speciellt problem med att kontrollera sin ilska, vilket även Chan & 

Yings (2010) studie bekräftar. I motsättning till detta, visar två studier att barnen kan bli 

konflikträdda på grund av deras hemsituation (Kahl & Jungbauer, 2013; Knutsson-Medin et 

al, 2007). 
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Analys: Barnens beteenden 

 

Resultatet visar att förälderns schizofreni kan påverka barns beteenden, vilket även 

uppmärksammats i en tidigare litteraturstudie (Manning & Gregoire, 2008). Barn till 

schizofrena föräldrar kan uppvisa avvikande, antisociala och utåtagerande beteenden så som 

brottslighet eller aggressivitet. Detta kan förstås utifrån riskfaktorn dålig föräldrastil som 

Lagerberg och Sundelin (2000) belyser. När föräldern sålunda inte vet hur denne ska bete sig 

kan det resultera i att barnen utvecklar antisociala beteenden, vilket påverkar pojkar i högre 

grad. Om föräldern är kriminell eller aggressiv och samtidigt brister i tillsynen eller är passiv i 

sitt föräldraskap riskerar barnen dessutom att ärva förälderns beteenden. Just den bristande 

tillsynen och passiviteten i föräldraskapet uppger barnen att deras schizofrena föräldrar har, 

vilket därför kan anses bli problematiskt i framtiden.  

 

Viktigt för barnen är att ha en trygg relation till sina föräldrar, då chanserna ökar för att 

barnen ska utveckla en god social kompetens och välfungerande relationer i framtiden 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Dock tyder vårt resultat på att relationen till den schizofrena 

föräldern kan vara komplicerad. Anknytningsteorin berör hur beteenden utvecklas hos barn 

och vilka stadier barn behöver gå igenom för att utveckla ett moget socialt beteende (Bowlby, 

1997,1994). Utifrån detta kan det tolkas som att om barn inte får gå igenom de 

utvecklingsstadier som de bör för en gynnsam utveckling kan det visa sig i barnens 

beteendeutveckling. 

 

Resultatet visar även att barn som växer upp med en ensamstående schizofren förälder 

uppvisar mer beteendestörningar och avviker från resterande barn. Enligt Lagerberg och 

Sundelin (2000) är en riskfaktor för samtliga barn att växa upp med en ensamstående förälder, 

då dessa barn uppvisar fler psykosociala problem än andra barn. Det kan därför tolkas som att 

barn som har schizofrena föräldrar kan ha många riskfaktorer i sin vardag som påverkar denne 

beteende, men att utsattheten blir ännu större om föräldern är ensamstående.  

 

Barnens sociala liv 

Centrala teman som har uppmärksammats och som har betydelse för barnens sociala liv är 

stigmatisering, isolering och ökat ansvar i vardagen. Utfallen skiljer sig åt beroende av 

barnens livssituation, då barn exempelvis påverkas mer om den psykiska sjukdomen upptar 

mycket tid och energi i familjen. Familjekonstellationen som barnen växer upp i är även 

relevant utifrån hur barn påverkas av sin förälders psykiska sjukdom (Stiffman, Jung & 

Feldmans, 1988; Duncan & Browning, 2009). I familjer där föräldrar och släktingar håller 

samman trots svårigheter, klarar sig barn bäst och utvecklar minst problematik (Duncan & 

Browning, 2009). Liknande resultat visar Kahl och Jungbauer (2014) studie, som belyser att 

barn som växer upp med en ensamstående förälder ofta får det svårare än de barn som lever 

med båda sina föräldrar. Barnets kön kan även bidra till olika utfall. Pojkar tenderar 

exempelvis att ta större avstånd från negativ familjedynamik och har en mer positiv 

inställning till livet än flickor. Resultaten indikerar även på att flickor blir mer påverkade av 

förälderns psykiska sjukdom än pojkar (Kahl & Jungbauer, 2014), vilket Websters (1992) 

undersökning bekräftar. Chan och Ying (2010) uppmärksammar vidare att kulturella 

skillnader kan ha betydelse för barnens utfall. De menar således att psykisk sjukdom kan 

innebära mer negativa effekter i kinesiska samhällen än i västvärldens, detta då kineser i stor 

utsträckning värnar om att inte “tappa ansiktet” och anser att psykisk sjukdom är skamfyllt. 
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Stigmatisering 

Stigmatiseringen av förälderns schizofreni är en belastning för barnen och påverkar deras 

sociala liv. Barnen är även medvetna om de fördomar som finns om psykiskt sjuka personer 

(t.ex., Chan & Ying, 2010; Dunn, 1993; Somers, 2007). I Chan och Yings (2010) studie 

påpekar barnen exempelvis att det saknas en acceptans för personer med psykisk sjukdom. 

Barnen beskriver andras uppfattningar om psykiskt sjuka personer som våldsamma, brutala 

och farliga. Själva beskriver barnen psykisk sjukdom som något mycket allvarligt (Chan & 

Ying, 2010) och skäms för förälderns beteenden när andra ser på. Många av barnen undviker 

därför att gå ut med sina föräldrar, då de inte vill hamna i situationer där föräldern får ett 

utbrott framför andra människor (Valiakalayil et al., 2004; Dunn, 1993; Chan & Ying, 2010). 

Detta grundar sig i tidigare erfarenheter när deras förälder har blivit gjorda till åtlöjen i 

barnens närvaro (Dunn, 1993). Föräldrar berättar att de känner på sig att barnen skäms för 

dem och anar vidare att skamkänslor hos barnen är anledningen till varför barnen tar avstånd 

och inte bjuder hem vänner (Stallard et al., 2004). Ett barn i Chan och Ying (2010) studie var 

speciellt påverkad av den stigmatisering som förälderns psykiska sjukdom innebar. Hon 

oroade sig för att andra personer skulle attackera hennes familj och fasade för att andra skulle 

tro att även hon var psykiskt sjuk. De negativa kommentarer och anmärkningar barn får höra 

om sin förälder leder till låg självkänsla. Låg självkänsla visar sig i sin tur resultera i att 

barnen oroar sig i högre grad för hur andra personer ska uppfatta dem (Chan & Ying, 2010).  

En familjehemlighet 

 

Att psykisk sjukdom är något som det inte talas högt om och som ska hållas hemligt inom 

familjen är en tydlig åsikt hos barnen som förekommer i denna studie (Somers, 2007; Kahl & 

Jungbauers, 2014; Valikalayil et al., 2004; Chan & Ying, 2010). Barnen upplever ofta 

undanhållandet av förälderns sjukdom som en jobbig hemlighet att hålla inom sig (Chan & 

Ying, 2010). Trots detta väljer de flesta barn att inte berätta om sin situation (Somers, 2007; 

Chan & Ying, 2010). Detta grundar sig delvis i att barnen vill dölja familjens problem för att 

inte utsättas för ytterligare utanförskap och stigmatisering, men även att barnen inte vet hur de 

ska berätta och saknar kunskap om att förklara sin förälders problematik (Kahl & Jungbauer, 

2014; Valiakalayil et al., 2004). Flertalet av barnen i Somers (2007) studie har uppfattningen 

att deras omgivning inte skulle förstå om de berättade om sin förälders sjukdom. Barnen tror 

dessutom att de ändå inte kommer att få hjälp, vilket kan bidra till att de inte berättar för 

någon om deras situation (Somers, 2007). Vissa barn var även rädda att berätta för att de 

tidigare hade blivit svikna när de delat med sig om sin hemlighet, vilket hade resulterat i låg 

tillit till människor överlag. Kombinationen av stigmatisering och tron om att ingen kan hjälpa 

dem samt erfarenheter av att bli svikna, skapar hinder för att barnen ska söka hjälp från 

utomstående (Chan & Ying, 2010). Det framkommer även att barnen hade vissa 

påtryckningar hemifrån att inte berätta för andra om vad som sker hemma. Ett barn i Ervast et 

al. (2005;2004) studie berättar exempelvis att hon blev ombedd av sin mamma att säga att 

pappan var på arbetsresa medan han var inlagd på sjukhuset. Ytterligare ett barn i samma 

studie har blivit tillsagd att inte berätta om det som försiggår hemma varken för grannar, 

vänner eller släktingar (Ervast et al., 2005;2004). Barnen kände sig kluvna på grund av 

familjehemligheten, då de å ena sidan ville berätta om sjukdomen men å andra sidan var rädda 

för att avslöja sin förälders schizofreni (Chan & Ying, 2010). Resultatet tyder även på att de 

barn som inte lever med sin sjuka förälder, tycker att det är lättare att dölja sin förälders 

sjukdom eftersom att de har mindre kontakt med dem. Andra menar att det är lättare att 

berätta om sin förälders sjukdom, just för att de inte bor med sin förälder (Valiakalayl et al., 

2004). Ett barn beskriver på följande vis hur hon försöker hålla förälderns sjukdom inom 
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familjen; ”When she is really sick I don’t open the door just keep her in and taking the 

tablets... if you let the social worker in, you end up in care and she in hospital.” (Somers, 

2007, s. 1238). 

Isolering 

Barnen upplever vidare att de är isolerade från samhälle, vänner och sina egna familjer. 

Delvis till följd av det utanförskap och den stigmatisering som förälderns psykiska sjukdom 

innebär. Isolering är även ett sätt för barnen att hantera problematiken, genom att både 

psykologiskt och fysiskt avskilja sig från omgivningen (t.ex., Chan & Ying, 2010; Kinsella et 

al., 1996). Föräldrarna bekräftar att deras barn är tillbakadragna, isolerar och distanserar sig 

från omgivningen (Lyndall & Kalucy, 2002). Somers (2007) belyser dessutom att det är fler 

barn med psykiskt sjuka föräldrar som aldrig lämnar hemmet jämfört med barn till friska 

föräldrar. Värst är det för de barn som lever ensamma med sin psykiskt sjuka förälder, vilket 

beskriver mest oroväckande erfarenheter av isolering (Somers, 2007). Likaså medför 

isoleringen att barn känner sig ensamma om sina problem (Chan & Ying, 2010; Kinsella et 

al., 1996). Avskiljandet kan vidare ses som en tillfällig lösning för att inte utsättas för 

ytterligare stigmatisering (t.ex., Chan & Ying, 2010; Kinsella et al., 1996). Barns upplevelser 

av att vara isolerade från samhället och sina egna familjer, kan även förklaras utifrån att 

barnen inte får tillräckligt med information om förälderns sjukdom. Varken från 

psykiatrivården eller sina egna familjer, vilket barnen själva påpekar att de önskar (Dunn, 

1993; Valiakalayil et al., 2004). Ett barn berättar exempelvis att denne inte fick någon 

förklaring till varför hennes mamma var tvungen att vara inlagd på sjukhuset eller när hon 

skulle få komma hem. Att barnen vill ha mer information om sin förälder sjukdom är tydligt. 

Barnen efterfrågar bland annat hur de ska hantera sin förälders beteenden i akuta situationer 

(Dunn, 1993). I motsats till detta uttrycker 11 av 34 barn i Kahl och Jungbauers (2014) studie 

att de inte vill veta mer om föräldern sjukdom än vad som är nödvändigt. 

 

Ibland får barnen stanna hemma från skolan för att vara med sin förälder. Det kan bero på att 

föräldern antingen inte anser att det är säkert att gå hemifrån eller att barnen själva vill stanna 

hemma för att se till att föräldern mår bra (Lyndall & Kalucy, 2002; Dunn, 1993). Ett exempel 

på detta belyser Dunn (1993), där ett barn berättar att hon inte tilläts att gå till skolan under en 

period eftersom hennes förälder trodde att någon planerade att kidnappa barnen i familjen. 

Barnen låstes därför in på sina rum. Ett ytterligare exempel är pojken i Hindles (1997) studie 

som inte fick gå till skolan eftersom hans mamma ville att han skulle stanna hemma. 

Mamman hotade med att bestraffa pojken om han inte stannade hemma när hon ville det eller 

med att hon skulle försämras mycket om han lämnade hemmet (Hindle, 1997). När föräldern 

har ett skov presterar även en del barn sämre i skolan (Webster, 1993). De flesta barn klarar 

dock av skolan bra med vissa smärre motgångar (Ervast et al., 2005;2004; Knutsson-Medin et 

al., 2007). Barnen berättar vidare att de tycker om att vara i skolan (Somers, 2007).   

Barns relationer 

 

Barns vänskapsrelationer påverkas till följd av förälderns schizofreni. Likaså uppmärksammas 

det att relationen mellan barn och föräldrar förändras i och med förälderns insjuknande (t.ex., 

Knutsson-Medin et al., 2007; Chan & Ying, 2010; Valiakalayil, et al., 2004). Vanligt 

förekommande faktorer som barnen saknar i relationen med sin förälder är kontakt, närhet, 

kärleksfullhet och närvaro. Några barn beskriver det som att föräldern inte var psykiskt 

närvarade hos barnen, trots att de fysiskt sätt var där (Knutsson-Medin et al., 2007; Duncan & 

Browning, 2009; Valiakalayil et al., 2004). Emellertid upplever många barn relationen med 

sin förälder som bra och välfungerande (Valiakalayil et al., 2004: Somers, 2007), vilket även 
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gäller barn som inte bor med sin psykiskt sjuka förälder (Valiakalayil et al., 2004). Oberoende 

om föräldern är frisk eller sjuk har barnen lika mycket positiva och varma känslor för sina 

familjer (Somers, 2007).  

 

Ett hinder uppmärksammas dock i relationen mellan barnen och föräldrarna när föräldern 

uppvisar oberäkneliga beteenden och växlande humör. Barnen anser att det är svårt att hantera 

förälderns symptom av schizofreni (Somers, 2007; Valiakalayil et al., 2004; Duncan & 

Browning, 2009). Speciellt paranoid förvirring, hallucinationer, bristande 

bedömningsförmåga och instabilt humör är svåra symptom att hantera och förstå för ett barn 

(Valiakalayil et al., 2004). Ett barn uttryckte sig på följande vis när han berättade om hans 

pappas växlande beteende “Ha is Vera stränge then. He always said something like ‘I am 

going to hit you’ (Kahl & Jungbauer, 2014, s. 187). Pojken i Hindles (1997) studie var 

alltjämt uppmärksam på terapeutens ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket visar att han var 

van med oberäkneliga beteenden och försökte att läsa av andra för att vara förberedd på 

reaktioner hos omgivningen. Förälderns oberäkneliga beteenden kan emellertid uppfattas som 

normala för barnen, vilket kan resultera i att barn får svårigheter i att lita på och visa sig 

sårbara i relationer med andra människor (Duncan & Browning, 2009; Hindle, 1998). Pojken i 

Hindles (1997) studie påverkades exempelvis på så vis att han såg andra människor som 

fiender, var misstänksam gentemot sin omgivning och uppfattades som konflikträdd. Pojken 

hade dessutom svårt att skilja på sina egna upplevelser och tankar från förälderns. Detta visar 

även Dunns (1993) studie, där ett barn berättar att hon skämdes mycket när saker som hon 

hade tagit för givet och sa till andra barn, resulterade i att hon blev utskrattad. Detta då de 

andra barnen hade en annan världsbild än henne. Ett ytterligare barn beskriver det är som att 

han ingår i två olika världar, förälderns och den övriga omgivningens och att det är svårt att 

förlika sig helt med någon av dem (Dunn, 1993). Barn till psykiskt sjuka föräldrar kan utifrån 

dessa svårigheter uppleva tudelade känslor av kärlek och ilska gentemot sina föräldrar (Chan 

& Ying, 2010). Trots detta visar sig barnen vara lojala gentemot sin förälder (Dunn, 1993).  

 

Det förekommer även vissa svårigheter för barnen att hantera vänskapsrelationer (Stallard et 

al., 2004; Chan & Ying, 2010; Kahl & Jungbauer, 2014). Dels så visar resultatet att barn med 

en schizofren förälder har färre vänner än andra barn (Chan & Ying, 2010; Somers, 2007). 

Vissa barn uppger dessutom att de mobbas för att deras förälder är annorlunda (Kahl och 

Jungbauer, 2014; Ervast et al., 2005;2004). Barnen känner sig dessutom arga och avundsjuka 

på vänner som har friska föräldrar (Knutsson et al, 2007). I kontrast till detta visar Somers 

(2007) studie att barnen upplever lika mycket varma känslor gentemot sina vänner som barn 

till friska föräldrar gör. Webster (1992) tar vidare upp en viktig poäng, då hon belyser att 

många barn visst klarar av att underhålla sociala relationer utanför familjen. När förälderns 

sjukdomstillstånd försämras tenderar barnen dessutom att vara ute mer och leka med andra 

barn.  

Ökat ansvar i vardagen 

En central konsekvens för barn som uppmärksammats är hur ansvar fördelas i familjen när 

föräldern är sjuk. När föräldern träder ur sin föräldraroll påverkas resterande 

familjemedlemmars ansvarstagande och roller, vilket ofta resulterar i att barnen får fylla 

förälderns roll i familjen (Chan & Ying, 2010; Valiakalyil et al., 2004; Ervast et al., 

2005;2004). Även om det finns en ytterligare förälder i familjen så tenderar ändå ansvaret att 

falla på barnen, då den friska föräldern ofta måste stärka familjen ekonomiskt.  I Valiakalayil 

et al. (2004) studie framkommer det att barn som endast bor med sin psykiskt sjuka förälder 

får ta mer ansvar än barn som även har en frisk förälder. I vissa fall tar även mor- och 

farföräldrar större ansvar, vilket ställer mindre krav på barnen. I kontrast till dessa resultat 
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visar Somers (2007) studie att barn till schizofrena föräldrar inte utför mer hushållssysslor än 

barn till friska föräldrar. De flesta studier visar dock att barn känner och tar mycket ansvar för 

sin sjuka förälder och hemmet överlag (t.ex., Chan & Ying, 2010; Dunn, 1997; Knutsson-

Medin et al., 2007; Somers, 2007). Resultatet visar vidare att barn får ta mer ansvar när deras 

förälder insjuknar (Chan & Ying, 2010; Valiakalayil et al., 2004; Lyndall & Kalucy, 2002). 

Barnen i Knutsson-Medin et al. (2007) studie uttrycker att föräldrarnas sjukhusvistelse ofta är 

för kort, vilket leder till att barnen får ta ett större ansvar i hemmet när föräldern kommer 

hem. Ett barn berättar om sitt missnöje med psykiatrivården, vilket ledde till att denne fick ta 

mer ansvar hemma;"children are force to support a sick parent when psychiatric care does 

not do so" (Knutsson-Medin et al., 2007, s. 6). 

Ansvaret handlar om att stödja sina föräldrar i form av praktiskt stöd men även emotionellt 

(Knutsson-Medin et al., 2007; Valiakalayil et al., 2004). Emotionellt stöd kan beskrivas som 

att barnen försöker trösta och ta hand om sin förälder när de är ledsna, oroade, tillbakadragna 

och har låg aktivitetsnivå (Somers, 2007). Stödet kan även bestå av vardagssysslor så som att 

tvätta, laga mat eller sitta barnvakt åt sina syskon (Kahl & Jungbauer, 2014; Knutsson-Medin 

et al., 2007). Ytterligare ansvar som lämnas åt barnen är att bevaka förälderns kontakter med 

psykiatrin (Valiakalyil et al., 2004; Somers, 2007) och att påminna föräldern om att ta sin 

medicin (Somers, 2007). Valiakalyil et al. (2004) belyser dessutom att barn kan få ringa och 

sjukanmäla sin förälder när denne inte kan arbeta. 

 

En del av föräldrarna är stolta över att deras barn tar hand om dem när de mår dåligt. En av 

föräldrarna beskriver exempelvis, med stolthet, att hennes barn helt tar över ansvaret när hon 

är sjuk. Om det är positivt för barnen att ta sig an en sådan vårdarroll till sina föräldrar 

framkommer inte (Stallard et al., 2004). Valiakalayil et al. (2004) menar dock att det ökade 

ansvaret bör ses som en börda för de barnen som lever med en ensamstående förälder. Duncan 

och Browning (2009) beskriver i sin studie att ett barn kände att denne fick ta hand om sig 

själv, vilket gjorde att barndomskänslan försvann. Föräldrar berättar även att barnen är trötta 

på rollen som vårdare (Lyndall & Kalucy, 2002). Vissa barn känner sig således ensamma och 

arga för att de tvingas utföra hushållssysslor, medan andra barn upplever ansvaret och det 

ökade beslutstagandet som positivt (Valiakalayil et al., 2004). Några barn tycker dessutom att 

det är skönt att ta hand om sin förälder, eftersom det distanserar dem från vänner och skola 

(Somers, 2007). 

Positiva erfarenheter 

Det visar sig trots de svårigheter som barnen får utstå, att en del barn ändå känner att 

förälderns sjukdom har medfört något positivt i deras liv (t.ex., Valiakalayil et al., 2004; 

Knutsson-Medin et al., 2007; Chan & Ying, 2010). Barnen känner sig mognare än sina vänner 

och uppger att de har lärt sig mycket av sin uppväxt (Knutsson-Medin et al., 2007; Chan & 

Ying, 2010). De beskriver sig även som starka och att de har förmåga att ta sig igenom svåra 

situationer med gott självförtroende (Kinsella et al., 1996). I kontrast till detta visar Chan och 

Ying (2010) resultat att barns självkänsla bryts ner till följd av förälders stigmatisering. 

Vidare berättar andra barn att de känner sig lugna, mindre impulsiva och har lätt att se saker 

och ting från andras perspektiv (Chan & Ying, 2010). 

Analys: Barnens sociala liv  

Stigmatiseringen av förälderns sjukdom som påtalats i flera studier indikerar på att familjen 

har en låg social status. Resultatet visar även att schizofrena personer och deras familjer ofta 

lever i fattigdom. Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver låg social status som en riskfaktor 
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för barn och att faktorer så som fattigdom och sjuklighet kan leda till att barn utsätts för 

risker. Det kan därför tolkas som att dessa barn kan utsätts för en risk på grund av förälderns 

schizofreni diagnos. 

 

Att barn till föräldrar med schizofreni får ta mycket ansvar i hemmet är vidare ett resultat som 

har uppmärksammats. Snarlika resultat visar även en tidigare litteraturstudie av Cooklin 

(2006) som beskriver att barn tenderar att ta sig an föräldrarollen i familjen när deras förälder 

är sjuk. Barns ökade ansvar i hemmet kan vidare förstås utifrån att förälderns förmåga att 

hantera vardagen brister. Föräldrar har således sedan avinstituationaliseringen blivit tvungna 

att försöka balansera barnuppfostran samtidigt som de försöker att hantera sin sjukdom 

(Cooklin, 2006). I kontrast till detta visar delar av resultatet att barn med en schizofren 

förälder inte får ta mer ansvar än andra barn eftersom andra familjemedlemmar och släktingar 

kan ta mer ansvar när föräldern blir sjuk. Detta resulterar i att barnen inte behöver ta lika 

mycket ansvar. Lagerberg och Sundelin (2000) menar att andra vuxna i barnens omgivning, 

som uppmärksammar barnen som individer kan ses som skyddsfaktorer för barnen. Barnen är 

vidare lojala gentemot sina föräldrar trots blandade känslor av både kärlek och ilska. Detta 

kan förstås genom att barn har känslomässiga behov som behöver bli tillgodosedda av vuxna 

(Bowlby, 2010). Enligt anknytningsteorin är detta en biologisk rotad överlevnadsstrategi som 

barnet har (Bowlby, 1994). Detta skulle kunna tolkas som att barnen stannar hos föräldern för 

att denne behöver förälderns kärlek, även om det är inte är barnens behov som styr. 

 

Barnens vänskapsrelationer påverkas även av förälderns psykiska sjukdom. Vissa barn blev 

exempelvis utsatta för mobbning till följd av sin förälders mående. Detta visar även en 

tidigare litteraturstudie av Cooklin (2006), som belyser att det ökade ansvaret barnen fick ta i 

hemmet kunde leda till att de mobbades. Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver att en 

riskfaktor för barn är att de blir avvisade, vilket i sin tur kan leda till problem i utvecklingen 

av social kompetens. Ett kyligt bemötande av kamrater är dessutom en risk som kan leda till 

negativa utfall i framtiden, så som problem med psykisk och social anpassning. Barnens 

personliga egenskaper kan vidare fungera som en skyddsfaktor för barnen, som kan verka för 

att barnen undviker att bli utsatta för mobbning (Lagerberg & Sundelin, 2000). Resultatet 

visar vidare att barn får ta mer ansvar desto sjukare föräldern är, men även att vissa barn är ute 

och leker mer med andra barn när föräldern har ett skov. Trots dessa tvetydigheter går det att 

urskilja ett mönster i resultatet att barns isolering, ansvar i hemmet och stigmatiseringen av 

förälderns sjukdom är faktorer som påverkar barnens chanser till att skapa vänskapsrelationer. 

Om föräldern inte klarar av vardagen och genom detta har svårt att ta hand om sitt barn får 

barnet ett ökat ansvar. Detta kan i sin tur få betydelse genom komplicerade vänskapsrelationer 

för barnet. Att föräldern inte klarar av sitt föräldraskap kan leda till att barnet få ett otryggt 

undvikande anknytningsmönster som kännetecknas av att barnet förväntar sig att denne 

kommer bli avvisad från sin förälder och istället försöker klara sig själv (Ainsworth et al., 

1971). Detta kan vidare leda till att barnet påverkas senare i livet. En förklaring till det 

tvetydiga resultatet gällande kontakt med vänner kan tolkas som att vissa barn söker 

vänskapsrelationer när föräldern har ett skov för att få känna sig trygg i någon relation och få 

någon slags anknytning. Dock kan det fortfarande finnas problem i vänskapsrelationen enligt 

anknytningsteorin, då barn med en otrygg undvikande anknytning kan kännetecknas som 

egoistiska och översittare gentemot andra barn, vilket grundar sig i förälderns avvisande av 

barnet (Ainsworth et al., 1971). Vänskapsrelationer kan därför tolkas som svåra för barnet att 

hantera, då barnet inte har ett tillräckligt socialt utvecklat beteende på grund av dennes 

hemsituation. 
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Ovanstående resultat kan vara användbara för professionella framöver. Walsh (2009) tidigare 

litteraturstudie uppmärksammar att det är viktigt att förstå barns uppfattningar om psykiskt 

sjukdom. Detta utifrån att det kan öka förståelsen för hur relationerna i familjen påverkas, 

vilket kan underlätta arbetet för professionella (Walsh, 2009). Betydelsen för barnens sociala 

liv visade sig dock inte vara enbart negativa. Många barn menade även att de hade dragit 

lärdomar av att ha en förälder med schizofreni, samt att det hade ökat deras sociala förmågor 

på olika sätt. Det finns delade meningar om barnens självförtroende dessutom hade stärkts av 

att växa upp med en förälder med schizofreni, eller i motsats till detta brutits ner till följ av 

stigmatiseringen. Lagerberg och Sundelin (2000) uppmärksammar likväl att barns positiva 

självbild och personliga egenskaper är en skyddsfaktor för barn som växer upp med en 

psykiskt sjuk förälder. Det kan därför tolkas som att om barnet har en bra självbild och starka 

personliga egenskaper klara sig denne igenom barndomen även om den kan vara svår och 

komplicerad. 

Förklaringar till barnens psykiska mående, beteende och sociala liv 

Det går utifrån vårt resultat att urskilja två centrala förklaringar till de betydelser förälderns 

schizofreni har för barnen. Dessa är bristande föräldraskap och genetiska faktorer (t.ex., 

Knutsson-Medin et al., 2007; Stallard et al., 2004; Ljung et al., 2012;2013). 

Bristande föräldraskap 

Det är framför allt det omvända förhållandet mellan föräldern och barnet som är problematiskt 

i föräldraskapet, som innebär att barn får inte den omvårdnad, tillsyn eller stöd som de är i 

behov av (t.ex., Chan & Ying, 2010; Knutsson-Medin et al., 2007; Stiffman et al., 1988). 

Trots att barnen upplever att de inte får tillräckligt med stöd från sina föräldrar känner de sig 

ändå tvingade att stödja dem (Chan & Ying, 2010). Föräldrarna kan ha svårt med att se sina 

barn och deras behov, då sjukdomen upptar stora delar av deras tankeverksamhet (Knutsson-

Medin et al., 2007). I Stallard et al. (2004) studie erkänner föräldrarna att deras behov tar över 

barnens, då de har svårigheter i att prioritera sina barn framför dem själva. Dock minimeras 

ofta problematiken av föräldern, då de menar att barnen är “vana” med situationen eller att de 

inte märker någon skillnad från normala förhållanden. Det finns dock de föräldrar som 

försöker uppmärksamma sina barns behov. En av mödrarna hade exempelvis bett 

motsvarigheten till socialtjänsten att ta hand om hennes barn då hon kände att barnen inte var 

trygga med henne (Stallard et al., 2004). 

 

Förälderns engagemang och konflikthantering ses som en viktig del i föräldraskapet, som är 

direkt relaterat till barnens utåtagerande beteende (Van Loon et al., 2013). I Stiffman et al. 

(1988) studie beskrivs barns beteendeproblematik som direkt kopplat till 

familjekonstellationen. Barn som bor hemma med sin sjuka förälder, oberoende av om det 

även bor en frisk förälder i hushållet, har värre beteendeproblematik i jämförelse med de barn 

som bor i fosterhem på grund av förälderns sjukdom. När mödrar och barn har många 

konflikter ökar även barnens beteendeproblematik. De psykiskt sjuka föräldrarna gav 

dessutom mindre stöd till sina barn och var mindre insatta i vad barnen gjorde på sin fritid. 

Barnen mår därav inte bra av att vara i den sjuka förälderns sammanhang (Stiffman et al., 

1988). Detta bekräftar Ljung et al. (2012;2013) studie som indikerar på att 

självmordsbeteende hos barn till schizofrena föräldrar kan bero på faktorer i hemmiljön. 

Barnen beskriver även att deras föräldrar brister i sin tillsyn och att de inte uppmärksammar 

barnens behov. Ett av barnen beskriver att hans sjuka förälder brast i tillsynen så pass mycket 

att han aldrig blev badad, vilket resulterade i att han blev mobbad i skolan. Han brukade även 

dricka öl innan skolan började utan att hans förälder märkte det (Dunn, 1993).  
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Barnen upplever att föräldrarna förändras och blir mer frånvarande under perioder då 

sjukdomsbilden förvärras, vilket påverkar hela familjesituationen (Kahl & Jungbauer, 2014; 

Duncan & Browning, 2009). Föräldrarna kan även beskrivas som våldsamma eller utnyttjande 

i vissa fall (Duncan & Browning, 2009; Hindle, 1997). Knutsson-Medin et al. (2007) menar 

att utfallen hos barnen kan ses som föräldrars försummelse av sina barn. Det kan även vara 

brist på information om den psykiska sjukdomen och för lite stöd från psykiatrin som 

resulterar i problem för barnen. I motsats till detta visar Kahl och Jungbauers (2014) studie att 

barn är rädda för att få mer kunskap om förälderns sjukdom då det kan försvåra känslor mer 

än vad kunskapen hjälper dem. Somers (2007) studie indikerar att det är föräldrarnas 

symptom, stigmatiseringen av förälderns schizofreni och brister i psykiatrin som leder till att 

barnen påverkas negativt. 

Genetiska faktorer 

Forskning visar vidare att genetiska faktorer inte helt kan uteslutas som förklaring till vissa 

utfall för barnen och att dessa måste sättas i relation till de sociala omständigheterna som 

finns kring barnen. Det är emellertid framförallt de miljömässiga och sociala faktorerna som 

kan kopplas samman med barn till schizofrena föräldrars självmordsbeteende (Ljung et al., 

2012;2013). I Henriksson och McNeils (2004) studie beskriver författarna att det är okänt hur 

stor påverkan genetik och miljö har för barn som lever med schizofrena föräldrar. 

Analys: Förklaringar till barnens psykiska mående, beteende och sociala liv  

 

Flera studier visar att barns hemmiljö brister i form av tillsyn, omvårdnad och i barn- och 

föräldrarelationen när deras förälder har schizofreni. Föräldrarna har emellertid en annan syn 

på detta, då de uttrycker att barnen inte påverkas av deras psykiska sjukdom. De anser att 

barnen har vant sig vid situationen och upplever den som normal, även om föräldern har svårt 

att uppfatta barnens behov. Barnen uppger exempelvis att de inte får tillräckligt med stöd av 

sina föräldrar, men känner sig ändå tvingade att stödja dem. Anknytningsteorin utgår från att 

människan är biologiskt programmerad att knyta an till andra människor, vilket rotar sig i 

överlevnadsstrategier (Bowlby, 1994). Det kan ses som att barn stannar kvar hos sin psykiskt 

sjuka förälder på grund av människans biologiska strävan efter anknytning. När det sålunda 

inte finns någon frisk vuxen som barnet kan knyta an till i omgivningen, väljer barnen istället 

den psykisk sjuka föräldern som anknytningsperson. Även om detta innebär att barnens behov 

inte tillgodoses fullt ut och att anknytningen blir otrygg (Ainsworth et al., 1971).  

 

Resultatet visar att barn upplever att deras förälder förändras när sjukdomsbilden försämras. 

Detta kan tolkas som att barnen möjligtvis får sina behov tillgodosedda i större utsträckning 

under de perioder när föräldern mår bra, och mindre när föräldern mår dåligt. Bowlby (1994) 

beskriver att barns omgivning är av stor vikt för barns utveckling, där god kommunikation 

mellan barn och föräldrar är centralt. Om barn inte får den uppmärksamhet som de behöver 

från anknytningspersonen kan det leda till att barnen uppvisar känslor så som ledsamhet och 

oro (Bowlby, 1994). Detta kan tolkas som att om barnen inte får den uppmärksamhet från 

anknytningspersonen som de behöver kan de fara illa. Detta kan vidare kopplas samman med 

att resultatet visar att barns utåtagerande beteende påverkas av förälderns engagemang och 

konflikthantering. 

 

Resultatet visar vidare att barn mår bättre av att inte leva i sin sjuka förälders sammanhang, 

även om det finns en frisk förälder i hushållet. Detta trots att en skyddsfaktor enligt Lagerberg 

och Sundelin (2000) är andra vuxna i barnens omgivning, så som en närstående släkting eller 
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familjevän som ser barnet som en individ. Sociala omständigheter beskrivs vidare som den 

största risken för barn som växer upp med en psykiskt sjuk förälder. De sociala förhållanden 

kan emellertid inte enbart ses som den enda riskfaktorn, då resultatet även visar att genetiska 

faktorer kan ha en viss påverkan på barnen. Den genetiska ärftligheten lyfts även fram i en 

tidigare litteraturstudie av Reupert et al. (2013), där författarna uppger att den genetiska 

ärftligheten bör ses som en riskfaktor för barn som växer upp med en psykisk sjuk förälder. 

Det kan därför tolkas som att de genetiska faktorerna inte helt går att räkna bort. Det är dock 

flera riskfaktorer i kombination med varandra som är farligt för barn (Lagerberg & Sundelin, 

2000).  Detta medför att det inte enbart är den psykiska sjukdomen som är en risk för barn 

utan att den måste sättas i sammanhang med exempelvis föräldraförmågorna (Lagerberg & 

Sundelin, 2000). Riskerna som finns med att bo och därmed ingå i sin sjuka förälders 

sammanhang kan utifrån Lagerberg och Sundelins (2000) resonemang antas vara fler och 

starkare än skyddsfaktorerna. Tidigare litteraturstudier bekräftar att utfallen för barnen 

varierar beroende på vilka risk- och skyddsfaktorer det finns. Hur stor risken är beror både på 

genetiska och social omständigheter (Reupert et al., 2012; Manning & Gregoire, 2008). 

Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver att det inte är sjukdomen i sig som orsakar 

problematiken, utan att det är när barnen behandlas illa som de utsätts för risker. En riskfaktor 

är vidare när föräldern brister i omvårdnaden av barnen och när relationen försämras mellan 

barn och förälder. När föräldrar inte har förmågan att uppmärksamma sina barns behov, kan 

det resultera i att barn tar skada. 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka betydelser tidigare forskning har uppmärksammat för 

barn som har en förälder med psykossjukdom, i första hand schizofreni. Slutsatserna är att 

förälderns schizofreni har betydelse för barnens negativa utfall. Barnen uppvisar känslor så 

som oro, ångest, rädsla, stress och hjälplöshet, vilket visar att barns psykiska mående påverkas 

av förälderns schizofreni. Barnen uppvisar vidare avvikande eller utåtagerande beteenden och 

har ett komplicerat socialt liv som har betydelse för barnens välmående. Faktorer som har 

betydelse för barnens sociala liv är stigmatisering, isolering, negativ påverkan i 

vänskapsrelationer samt ökat ansvar hemma. Brister i föräldraskapet är den vanligaste 

förklaringen till att förälderns schizofreni har betydelse för barnen. Detta utifrån förälderns 

svårigheter att uppmärksamma barnens behov. Det finns även genetiska förklaringar, dessa 

har dock inte framkommit tydligt i vår studie. 

 

Brister i föräldraskapet hos föräldrar med schizofreni visar sig vara den mest förekommande 

förklaringen till att barn utsätts för risker som får betydelse för barnen, i de studier som vi har 

granskat (t.ex., Stallard et al., 2004; Knutsson-Medin et al., 2007; Somers, 2007). Stiffman et 

al. (1988) menar till och med att barn mår bättre av att växa upp i fosterhem än hos sin 

psykiskt sjuke förälder då de påverkas negativt av hemmiljön, även om det bor en frisk 

förälder i hushållet. Detta kan problematiseras utifrån att förälderns psykiska sjukdom inte 

endast kan ses som en risk i ljuset av sig själv, utan att det är den specifika kontexten barn 

befinner sig i som är avgörande för barnens utsatthet (Lagerberg & Sundelin, 2000). Detta 

indikerar att slutsatsen i Stiffmans et al. (1988) studie måste förstås på rätt sätt och inte tas 

som en ofrånkomlig regel när det exempelvis gäller omhändertagande av barn. Resultatet 

indikerar vidare att schizofreni hos föräldrar direkt innebär ytterligare riskfaktorer för barnen, 

så som utanförskap, isolering, jobbiga känslor samt avvikande och utåtagerande beteenden. 

Dessa kan dock ses som bakomliggande förklaringar till Stiffman et al. (1988) resonemang.  
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Det förekommer vidare hinder som kan problematisera arbetet med att uppmärksamma barn 

till föräldrar med schizofreni. Detta utifrån att psykiatrivården utgår från ett individperspektiv, 

där fokus på familjen som helhet saknas (Stallard et al., 2004; Hindle, 1998; Somers, 2007). 

Brist på information om förälderns sjukdom samt att den psykiska sjukdomen behandlas som 

en familjehemlighet är även hinder som problematiserar möjligheter till att upptäcka barnen 

och deras behov. Vanliga reaktioner hos barnen är dessutom isolering och undanhållande av 

känslor, vilket hindrar barnen från att själva söka hjälp (t.ex., Kinsella et al., 1996; Dunn, 

1993; Chan & Ying, 2010). Att dessa barn riskerar att förbli förbisedda kan även grunda sig i 

avsaknad av rutiner i den vuxna psykiatrivården (Maybery & Reuperts, 2006; Somers, 2007; 

Socialstyrelsen, 2007). Studiens resultat antyder på att samhället har en lång väg att gå och att 

en noggrannare kartläggning behöver utföras för att fastställa hur det ser ut inom specifika 

områden. Ett tydligare barnperspektiv inom den vuxna psykiatrivården är emellertid ett 

ofrånkomligt krav för att dessa barn ska kunna uppmärksammas och inte bli förbisedda av 

professionella som bör arbeta för barnets bästa. 

 

Att stärka barns skyddsfaktorer är viktiga i insatser för att hjälpa barn. Ett förslag på insats 

kan vara att stödja andra vuxna i barnets närvaro, då detta kan ses som en skyddsfaktor enligt 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Förutom att stärka upp barnens skyddsfaktorer är det även 

väsentligt att föräldrar förstår att deras sjukdomssymptom påverkar barnen (Stallard et al., 

2004). Att uppmärksamma de förbisedda barnen som lever med en ensamstående schizofren 

förälder bör vara av intresse för samhället i stort, då resultatet från denna litteraturstudie visar 

att dessa barn löper avsevärt större risker för negativ utveckling än barn som även har en frisk 

förälder (t.ex., Kahl & Jungbauer, 2014; Somers, 2007; Valiakalayil et al, 2004). 

 

De tvetydiga resultaten som har uppmärksammats gällande vilken betydelse förälderns 

schizofreni har för barn kan förklaras utifrån att samtliga barn befinner sig i en unik situation. 

Utifrån Lagerberg och Sundelin (2000) är barnens hela sociala sammanhang av betydelse för 

hur barnen påverkas av sin förälders sjukdom. Barns risker för utsatthet har således att göra 

med förekomsten av risk- och skyddsfaktorer och hur balansen mellan dessa ser ut. Förälderns 

psykiska sjukdom tenderar utifrån denna studies resultat att medföra risker för barnen både 

utifrån barns psykiska mående, beteenden och sociala liv. Det är emellertid inte förälderns 

psykiska sjukdom i sig som utgör en risk för barnen utan de faktorer detta medför (Lagerberg 

& Sundelin, 2000). 

Begränsningar och brister 
 

De urvalskriterier som vi har använt kan kritisera utifrån vissa aspekter. En aspekt som kan ha 

påverkat resultatet är att vi har valt att blanda studier från olika länder. Chan och Yings (2010) 

studie innefattar exempelvis barn som växer upp med en schizofren förälder i Kina, där 

författarna belyser att det är andra kulturella normer i jämförelse med västvärlden. Deras 

studie kan utifrån detta skilja sig från studier som exempelvis är utförda i Sverige. Viktigt att 

påpeka är även att dessa länders sociala system kan skilja sig från västvärldens, vilket kan 

påverka utfallen för barnen. Det kan därför ses som en brist att vi inte valde att utforma 

urvalskriterier gällande vilka länder som skulle inkluderas/exkluderas, eftersom resultaten 

mellan länder kan skifta. Emellertid kan det även ses som en styrka att vi inte har valt att 

exkludera några länder i vår sökning utan försökt skapa ett material där information inte 

utesluts. De flesta studier utgår dock från länder som kan räknas till västvärlden, i vilka 

förhållanden liknar varandra. En ytterligare aspekt som kan ha påverkat resultatet är att det i 

vissa fall har varit svårt att urskilja vilka resultat som gäller för vilka diagnoser i de studier 

som fokuserar på flera olika diagnoser. Detta kan ha påverkat resultatet trots att vi har försökt 
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att undvika att ta med generella slutsatser där det är möjligt och valt att fokusera på specifik 

information gällande schizofreni. Eftersom att det finns studier i vårt resultat som har flera 

diagnoser i sin urvalsgrupp har ett övervägande gjorts i varje specifikt fall.  

 

En ytterligare aspekt är att de studier som vi har funnit har resulterat i ett smalt utbud av 

förklaringar till betydelsen för barns sociala liv utifrån genetiska faktorer. Att brister i 

föräldraskapet är den främsta förklaringen kan förklaras utifrån val av databaser och sökord, 

vilket har lett till studier med den utgångspunkten. Det finns sålunda inga direkta 

utgångspunkter i syftet och frågeställningarna som naturligt gjorde att vi valde att använda 

databaser och sökord som uppmärksammar genetiska faktorer. Detta då databaserna som 

användes valdes utifrån dess relevans för socialt arbete och inte exempelvis medicin. Val av 

sökord kan vidare ha påverkat det faktum att resultatet som belyser barnens beteenden är 

avsevärt kortare än avsnitten om barns psykiska mående och sociala liv.  

 

Val av teori kan vidare påverkat denna studies innehåll. Andra teorier än forskning om 

anknytningsteori och risk- och skyddsfaktorer, hade säkerligen skapat intressanta resonemang 

och förståelse för barnens situation. Berger och Luckmanns (1998) teori om 

socialiseringsprocessen är ett exempel på en teori som hade varit ett intressant perspektiv i 

denna litteraturstudie, antingen som komplement till anknytningsteorin och risk-och 

skyddsfaktorer eller endast för sig själv. Anknytningsteorin och risk-och skyddsfaktorer har 

emellertid, enligt vår åsikt medfört en förståelse för hur barns utsatthet och situationer kan 

skilja sig åt. Detta utifrån hur förälderns schizofreni påverkar barnens anknytning och sociala 

utveckling, samt vilka risker och skyddsfaktorer som föreligger och hur barnens situation 

påverkas av detta. Vidare ger denna teoretiska grund en förståelse för att varje barn befinner 

sig i en unik situation, vilket medför att förälderns schizofreni har mer eller mindre betydelse 

för barnens liv.  

Relevans för socialt arbete  
 

Den tidigare forskningen som inledningsvis uppmärksammades fokuserar på barn till 

föräldrar med flera olika psykiska sjukdomar. Denna litteraturstudie har istället fokuserat på 

barn som har en förälder med schizofreni, vilka symptomen skiljer sig jämfört med andra 

psykiska sjukdomar. Vanföreställningar, hallucinationer och en sned verklighetsuppfattning är 

exempel på symptom som kan anses vara skrämmande och avvikande (Hydén, 2010), vilket 

barnen i denna studie upplevde. De betydelser sjukdomsbilden har för barnen kan 

professionella dra nytta av. Detta genom att de kan få kunskap om hur barn till schizofrena 

föräldrar allmänt kan må, bete sig och hur barnens sociala liv formas utifrån förälderns 

sjukdom. Det är vidare som vi inledningsvis belyste en målgrupp som socialarbetare möter i 

olika sammanhang i sina yrkesliv. Att dessa familjer isolerar sig, att barnen drar sig tillbaka 

och tenderar att undvika att uttrycka sina känslor är exempel på information som kan motivera 

varför professionella särskilt ska försöka uppmärksamma dessa barn. Uppsökande arbete kan 

ses som speciellt viktigt i arbetet med denna målgrupp utifrån denna studies resultat och 

barnkonventionen. Barnkonventionen belyser sålunda att alla barn har rätt till liv, överlevnad 

och utveckling. Det är vidare föräldrarna som ansvarar för barnens uppfostran och utveckling 

samt statens ansvar att hjälpa föräldrarna vid behov (UNICEF Sverige, 2009).  Detta gör att 

denna studies resultat är relevant utifrån det sociala arbetet.  

Förslag till fortsatt forskning  

Förslag till fortsatt forskning är fördjupning i vilka beteendemässiga utfall förälderns 

schizofreni kan resultera i för barnen. Det finns vidare ett behov av forskning kring hur barn 
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kan uppmärksammas i psykiatrivården och vilket ansvar som kan och borde ställas på 

psykiatrivården och deras anställda utifrån detta. En annan intressant aspekt att undersöka är 

vilka för- och nackdelar individanpassad vård har i jämförelse med familjecentrerad. Detta då 

det kan bidra till att kunna bestämma vilket arbetssätt som gynnar patienter inom 

psykiatrivården och deras familjer, samt hur alternativa arbetssätt kan utvecklas inom 

psykiatrivården för att tillgodose detta.  
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Artikeltitel Land Syfte Urval Metod Ansats     Slutsatser  

Dunn, Bonnie. (1993). Growing up 

with a psychotic mother: A 

retrospective study. American 

Journal of Orthopschiatry, 63(2), 

177-189.doi:10.1037/h0079423  

 

USA Att belysa vuxna 

personers 

erfarenheter av att 

växa upp med en 

förälder med 

psykossjukdom 

genom att utforska 

vilka minnen 

deltagarna har från 

barndomen samt 

uppmärksamma 

vilka behov dessa 

barn har under 

uppväxten och i 

vuxen ålder.  

Vuxna barn (n=9) 

till en psykotisk 

mor som har levt 

tillsammans med 

henne under tidig 

barndom. 

 

Föräldrarna hade 

schizofreni (n=4), 

bipolär sjukdom 

(n=2) eller en 

kombination av 

dessa (n=3). 

Semistrukturerade 

intervjuer i tre 

delar. 

 

Tematisk analys. 

Kvalitativ  Deltagarnas minnen av 

barndomen 

inkluderade missbruk, 

försummelse, 

isolering, skuld och 

lojalitet gentemot sina 

föräldrar. 

 

Det föreligger ett 

missnöje med 

psykiatrivården och 

dess insatser. 

Insatserna måste 

utvecklas utifrån barns 

erfarenheter.  

Chan, Siu., Ying, Heidi. (2010). 

Growing up with a parent with 

schizophrenia: What children say 

they need. Journal of Children’s 

Services, 5 (47), 31-42. 

doi:10.5042/jcs.2010.069 

Kina Att generera 

information som är 

relevant för att 

utveckla ett 

interventionsprogram 

för tonåringar som 

lever med en förälder 

med schizofreni, att 

utöka mängden 

litteratur om dessa 

barn utifrån den 

kinesiska kontexten, 

kulturen och barns 

eget perspektiv på 

deras situation. 

Barn (n=5) till 

föräldrar med 

schizofreni.  

 

 

Djupintervjuer. 

 

Tematisk analys. 

Kvalitativ Barn till föräldrar med 

schizofreni får utstå 

stora påfrestningar. 

Konsekvenserna 

barnen upplever 

hindrar dem från att 

söka hjälp.  
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Studie Land Syfte Urval Metod Ansats Slutsatser  

 

 

Duncan, Grant., & Browning, 

Julee. (2009). Adult attachment in 

children raised by parents with 

schizophrenia. Journal of Adult 

Development, 16(2), 76-86. 

doi:10.1007/s10804-009-9054-2 

Nya Zeeland Att skapa nya 

insikter, hypoteser 

och förståelse för 

barnens personliga 

utmaningar och 

styrkor som har 

utvecklats utifrån 

tidigare erfarenheter 

i barndomen.  

Vuxna barn 

(n=23)som har 

växt upp i samma 

hushåll som sin 

förälder med 

schizofreni. 

 

Pilotstudie, 

semistrukturerade 

djupintervjuer. 

 

Tematisk analys. 

Kvalitativ Anknytningsproblem 

upptäcktes som 

resulterade i att det var 

svårt för deltagarna att 

skapa trygga vuxna 

relationer, lita på och 

vara intima med andra 

människor.  

Ervast, Sari-Ann., Huupponen, 

Marika., & Pölkki, Pirjo. (2005; 

2004). Coping and resilience of 

children of a mentally ill parent. 

Social Work in Health Care, 

39(1), 151-163. 

doi:10.1300/J010v39n01_10 

 

Finland Att få kunskap om 

personliga 

erfarenheter hos 

yngre och äldre barn 

till allvarligt sjuka 

föräldrar. 

Urval 1: Barn 

(n=17) till 

psykiskt sjuka 

(bipolärsjukdom 

och ospecificerad 

psykisk sjukdom) 

föräldrar. 

 

Urval 2: Vuxna 

barn (n=17) som 

har växt upp med 

en psykiskt sjuk 

förälder med 

antingen 

psykossjukdom 

eller allvarlig 

depression.  

Intervjuer med 

urval 1. 

 

Kvalitativ analys 

av urval 2 texter i 

programmet 

Nud*ist.  

Kvalitativ Att lära sig att förstå 

barn som växer upp 

med en psykisk sjuk 

förälders behov, 

copingstrategier och 

erfarenheter är 

nödvändigt.  

 

Ytterligare stöd till 

barnen och både den 

psykiskt sjuka och 

friska föräldern 

behövs, då det kan 

förebygga en negativ 

utveckling. 
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(Endast urval 2 

resultat har 

inkluderats i vår 

studie) 

Goodman, Sherryl. H. (1987). 

Emory university project on 

children of disturbed parents. 

Schizophrenia Bulletin, 13(3), 

411-423. 

USA Att kunna beskriva 

vad som 

karaktäriserar unga 

barn till schizofrena 

och deprimerade 

mödrar, med fokus 

på unika aspekter av 

intelligens och 

socialt fungerande, 

inklusive både det 

fungerar och som 

kan vara 

problematiskt hos 

dessa barn jämfört 

med en 

kontrollgrupp, samt 

att ta reda på hur 

effektiv en 

förebyggande insats 

är.  

 

Barn (n=?) till 

schizofrena 

mödrar 

(n=71/115). 

 

Kontrollgrupp 

mammor (n=38) 

och deras barn, 

utan psykisk 

ohälsa i familjen. 

 

Samtliga barn och 

deras föräldrar var 

mörkhyade och 

levde i fattigdom, 

då detta är vanligt 

bland schizofrena 

personer och deras 

familjer och är 

riskfaktorer för 

barn till psykiskt 

sjuka föräldrar. 

 

 

Observationer, 

semistrukturerade 

intervjuer, 

checklistor och 

specifika test för 

exempelvis 

intelligens, socialt 

fungerande vid ett 

tillfälle per år, tre 

år i rad. Där 

emellan 

kontaktades 

deltagarna via 

telefon och besök 

en gång i månaden. 

  

Deltagarna fick 

delta i insatsen 

eller avstå mellan 

testperioderna. Om 

de avstod ingick de 

automatiskt i 

kontrollgruppen.  

 

Analys utifrån en 

fallstudie och 

utifrån tecken på 

sårbarhets- eller 

Kvalitativ, 

Kvantitativ 

Barn till schizofrena 

mödrar har större 

sannolikhet än andra 

barn att utveckla 

psykiatriska 

störningar, vara små 

för sin ålder och ha 

lägre nivåer i social 

kompetens och IQ.  

 

Barnens 

uppfostringsmiljö 

visade sig vara 

undermålig. Mödrarna 

hade en högre tendens 

att misshandla eller 

försumma sina barn, 

var mindre involverade 

i sina barn och tog 

mindre ansvar än 

friska föräldrar.  

 

Kortsiktiga mål i 

förebyggande insatser 

för att social- och 

intellektuellkompetens 

inte ska minska är 

effektivt.  
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skyddsfaktorer.   

Henriksson, Karin. M., McNeil, 

Thomas. F. (2004). Health and 

development in the first 4 years of 

life in offspring of women with 

schizophrenia and affective 

psychoses: Well-baby clinic 

information. Schizophrenia 

Research, 70(1), 39-48. 

doi:10.1016/j.schres.2003.11.003 

Sverige Att undersöka hur 

barns till en förälder 

med schizofreni eller 

med annan 

psykossjukdom 

påverkas i 

utvecklingen.  

Barn (n=84) till 

föräldrar med 

schizofreni eller 

annan 

psykossjukdom. 

 

Kontrollgrupp 

med barn (n=100) 

som tillhörde en 

normalriskgrupp.  

En prospektet 

studie utifrån ett 

standardiserat 

protokoll som 

personal på 

barnvårdcentraler 

utgick från. 

 

Statistisk analys.  

Kvantitativ Barn till föräldrar med 

schizofreni har en 

fördröjd fysisk 

utveckling. Barnen 

hade även ångest, 

bristande social 

kompetens, var ofta 

irriterade 

tillbakadragna och 

visade mindre 

samarbetsvilja. 

Handle, Debbie. (1998). Growing 

up with a parent who has a 

chronic mental illness: One 

child's perspective. Child 

&Family Social Work, 3(4), 259-

266. 

England Att beskriva och 

skapa en djupare 

förståelse för en 

pojke i tonåren som 

har en förälder med 

kronisk psykisk 

sjukdom.  

 

Pojke, 15 år, vars 

mamma har 

kronisk psykotisk 

depression.  

 

Fallstudie av en 

treårig period i 

deltagarens liv.  

 

Hindle är 

deltagarens 

psykoterapeut.  

 

Kvalitativ Mer stöd till de 

familjemedlemmarna 

som inte är sjuka 

behövs för att stärka 

upp barnen.  

 

Pojkens reaktioner 

förstärkte hans 

osynlighet, vilket 

gjorde att han inte 

uppmärksammades 

direkt i 

psykiatrivården.  

Kahl, Yvonne., & Jungbauer, 

Johannes. (2014). Challenges and 

coping strategies of children with 

parents affected by schizophrenia: 

Results from an in-depth 

interview study. Child and 

Adolescent Social Work Journal, 

31(2), 181-196. 

Tyskland Att undersöka vilka 

utmaningar och 

strategier barn har 

som växer upp med 

en förälder med 

schizofreni, samt 

undersöka vilken 

hjälp barn vill ha för 

Barn (n=34)till 

föräldrar med 

schizofreni. 

Djupintervjuer 

utifrån olika 

teman. 

 

Innehållsanalys. 

Kvalitativ Barnen utvecklar olika 

strategier för att klara 

av de utmaningar som 

kommer med att växa 

upp med en förälder 

med schizofreni. 
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doi:10.1007/s10560-013-0316-2 att underlätta deras 

situation. 

Knutsson-Medin, Lena., Edlund, 

Birgitta., Ramklint, Mia. (2007). 

Experiences in a group of grown‐
up children of mentally ill 

parents. Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing, 

14(8), 744-752. 

doi:10.1111/j.1365-

2850.2007.01181.x 

Sverige Att göra en 

uppföljning av vuxna 

barn till föräldrar 

med psykisk 

sjukdom, undersöka 

deras erfarenheter av 

att växa upp med en 

psykisk sjuk förälder 

och åsikter om 

senaste kontakten 

med psykiatrin, hur 

långvarig kontakten 

varit och om det 

föreligger några 

brister och fördelar 

med dessa 

verksamheter. 

Vuxna barn 

(n=36) till 

föräldrar med 

psykisk sjukdom, 

bland annat med 

schizofreni 

diagnos (n=2/24). 

 

 

Intervju med 

öppna frågor. 

 

Innehållsanalys. 

Kvalitativ, 

kvantitativ,  

Negativa konsekvenser 

för barnen förekom. 

Känslor som oro, 

deprimerat tillstånd, att 

vara övergiven, 

avundsjuka gentemot 

vänner, tudelade 

känslor gentemot 

föräldern och ilska var 

centrala.  

 

Barnen fick även ökat 

ansvar i hemmet, 

relationen förändrades 

mellan föräldrarna och 

barnen. 

 

Barnen önskade mer 

stöd och 

initiativtagande från 

psykiatrivårdens sida.  

Kinsella, Karen. B., Anderson, 

Ruth. A., & Anderson, Willilam. 

T. (1996). Coping skills, 

strengths, and needs as perceived 

by adult offspring and siblings of 

people with mental illness: A 

retrospective study. Psychiatric 

Rehabilitation Journal, 20(2), 24-

32. doi:10.1037/h0095388 

USA Att undersöka hur 

barn och syskon till 

psykiskt sjuka 

personer har hanterat 

deras uppväxt och 

vilken hjälp de 

önskat när de var 

små. 

Urval 1; 

Barn (n=10) till 

psykiskt sjuka 

personer. 

 

Urval 2: Syskon 

(n=10) till 

psykiskt sjuka 

personer 

 

Retroperspektiv 

design, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk analys. 

 

 

 

Kvalitativ De vanligaste sätten 

barn hanterade sin 

situation var genom att 

isolera sig.   

 

I vuxen ålder 

uppskattades de 

lärdomar och 

egenskaper som de 

utvecklat utifrån den 
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De psykiskt sjuka 

personerna hade 

bland annat 

schizofreni 

diagnos (n=8/9) 

 

(Endast svar från 

urval 1 har 

inkluderats i vår 

studie) 

jobbiga barndomen.  

 

Många önskade att de 

fått mer information 

kring sin anhörigas 

sjukdom som barn och 

syskon. 

Ljung, Therese., Lichtenstein, 

Paul., Sandin, Sven., D'Onofrio, 

Brian., Runeson, Bo., Långström, 

Niklas., & Larsson, Henrik. 

(2012; 2013). Parental 

schizophrenia and increased 

offspring suicide risk: Exploring 

the causal hypothesis using 

cousin comparisons. 

Psychological Medicine, 43(3), 1-

10. 

doi:10.1017/S0033291712001365 

Sverige Att undersöka om 

barn till föräldrar 

med schizofreni har 

en ökad risk att begå 

självmord i relation 

till andra barn. 

Familjer 

(n=123329) varav 

barnen (n=68318) 

till en schizofren 

förälder antingen 

hade försökt ta 

livet av sig eller 

lyckats.  

 

Kontrollgrupp 1: 

Fem välmående 

familjer 

(n=594839) per 

studiefamilj.  

 

Kontrollgrupp 2: 

Syskon (n=4947) 

till föräldrarna 

med schizofreni 

och deras barn. 

Nestedcases- 

control design. 

 

Jämförelseanalys 

med kusiner till 

barnet.   

Kvantitativ Barn till föräldrar med 

schizofreni har en 

dubbelt så stor risk för 

självmordsbeteende, 

oavsett vilket kön det 

är på föräldern. 

 

Självmordsbeteende 

kan bero på faktorer i 

hemsituationen, 

genetiska faktorer kan 

dock inte uteslutas. 

Somers, Victoria. (2007). 

Schizophrenia: The impact of 

parental illness on children. The 

Irland Att bedöma hur barn 

påverkas av att leva 

med en förälder med 

Barn (n=33) till en 

förälder med 

schizofreni och 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Kvalitativ, 

kvantitativ  

Barn med psykiskt 

sjuka 

familjemedlemmar ska 
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British Journal of Social Work, 

37(8), 1319-1334. 

doi:10.1093/bjsw/bcl083 

schizofreni gällande 

deras hälsa, 

utbildning, 

fritidsaktiviteter, 

sysslor i hemmet och 

vänskaper jämfört 

med en 

kontrollgrupp,  

 

Att identifiera 

eventuella 

separationer barnen 

har haft från sina 

föräldrar på grund av 

förälderns sjukdom, 

hur länge den varat 

jämfört med 

kontrollgruppen, 

belysa barnens och 

de vuxnas 

uppfattningar av  

vården och det stöd 

som de fått, 

undersöka vilka 

erfarenheter barnen 

har av stigmatisering 

kopplat till psykisk 

sjukdom.  

barnens föräldrar 

(n=37). 

 

Kontrollgrupp 

barn (n=33) med 

friska föräldrar. 

 

Statistik fördes av 

barnens psykiska 

och känslomässiga 

hälsa,  

beteenden, 

föräldra- 

barn relation, tid 

spenderad 

hemifrån, kontakt 

med personer i 

omgivningen. 

 

Analysen bestod 

av kategoriska 

variabler i 

korstabeller, 

statistik av chi-

värde, kvantitativ 

data utifrån SPSS 

och teman. 

ha samma 

förutsättningar i livet 

som andra barn.  

 

Utmaningen för 

psykiatrivården  

är att bli mer 

”barnvänliga” samt att 

diskutera och lyssna 

till barnens åsikter om 

vården.  

 

Det finns ingen rutin 

på att barns namn och 

födelsedatum 

registreras i förälderns 

journal. Uppföljningar 

om familjens situation 

förekommer sällan.  

Stallard, Paul., Norman, Philip., 

Huline-Dickens, Sarah., Salter, 

Emma., & Cribb, Jan. (2004). The 

effects of parental mental illness 

upon children: A descriptive 

England Att identifiera hur 

många vuxna 

deltagare i ett 

psykiatriteam som 

har barn som är 

Barn (n=26) som 

är beroende av 

sina föräldrar och 

barnens föräldrar 

(n=35).  

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor, 

frågeformulär som 

undersöker 

Kvalitativ Barnen var oroade för 

sina föräldrar, hade 

liten förståelse och 

ville veta mer om sin 

förälders sjukdom.  
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study of the views of parents and 

children. Clinical Child 

Psychology and Psychiatry, 9(1), 

39-52. 

doi:10.1177/1359104504039767 

beroende av dem, 

bedöma nivåer av 

känslomässiga- och 

beteendestörningar 

hos barnen, 

uppmärksamma 

barnens och 

föräldrarnas 

uppfattningar om 

vilka effekter 

förälderns psykiska 

sjukdom haft på 

barnen. 

 

Föräldrarna har en 

allvarlig psykisk 

sjukdom, bland 

annat 

psykossjukdom 

(n=6/35) och lever 

med eller har levt 

ihop med sina 

barn under tider 

då de har varit 

sjuka. 

 

 

 

 

 

beteende- och 

känslomässiga 

problem (hos både 

föräldrarna och 

barnen) och en 

skala som mätte 

barnens 

depressionsnivå.  

 

Ej funnen 

analysmetod. 

 

 

Föräldrarna till barnen 

var medvetna om den 

negativa påverkan 

deras sjukdom gav 

men uppfattade ändå 

relationen mellan dem 

själva och sina barn 

som positiv.  

 

Det finns ett behov av 

att ha en mer 

samordnad och 

integrerad barn- och 

vuxenpsykiatri samt ett 

större fokus på 

familjen i helhet. 

Stiffman, A. R., Jung, K. G., & 

Feldman, R. A. (1988). Parental 

mental illness, family living 

arrangements, and child behavior. 

Journal of Social Service 

Research, 11(2-3), 21-34. 

 

USA Att kunna fastställa 

tydligare samband 

mellan 

familjeförhållanden, 

förälderns psykiska 

sjukdom och barns 

beteende. 

Barn (n=306) med 

psykiskt sjuka 

föräldrar med 

bland annat 

schizofreni 

diagnos (n= 

22/306). 

 

Data utifrån en 

longitudinell 

databas.  

”In-take” 

intervjuer med den 

friska föräldern i 

familjen. Om båda 

föräldrarna var 

psykiskt sjuka 

gjordes en 

informationsavväg

ning. 

 

Analyserades 

utifrån att ställa 

miljömässiga 

påverkan 

familjeförhållande

n för att kunna se 

Kvantitativ Familjekonstellationen 

har stor betydelse för 

barn, desto större plats 

den psykiska 

sjukdomen har inom 

familjen desto mer 

påverkas barnet.  

 

Barn som bor med en 

psykiskt sjuk förälder 

har större 

beteendeproblematik 

än de barn som bor i 

fosterhem. 
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utfallen på barnets 

beteende.  

Lyndall, Thomas. J., & Kalucy, 

Ross. S. (2002). Parents with 

mental illness: A qualitative study 

of the effects on their families. 

Journal of Family Studies, 8(1), 

38-52. 

 

Australien Att inhämta åsikter 

om vilka effekter 

föräldrars psykiska 

sjukdom har haft på 

familjen, särskilt på 

deras barn. 

Föräldrar (n=35) 

med en allvarlig 

psykisk sjukdom, 

bland annat 

schizofreni 

diagnos (n=3/32) 

som lever med 

eller har levt med 

sina barn under 

tiden då de har 

varit sjuka. 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor.  

 

Analys utifrån 

programmet 

NUD*IST, 

tematisk analys. 

Kvalitativ Familjer med psykiskt 

sjuka personer hamnar 

i kriser.  

 

Barnen visade 

irritation, ilska, 

tillbakadragenhet, var 

distanserade och 

isolerade. Ansvar i 

hemmet lämnades åt 

barnen eller åt deras 

farföräldrar, vilket 

barnen var trötta på.  

 

Få föräldrar hade 

uppmärksammat 

beteendeproblem hos 

sina barn och beskrev 

att barnens liv som 

relativt normala.  

 

Kommunikationen 

mellan föräldrarna 

blev lidande, några av 

barnen fick ibland 

stanna hemma från 

skolan till följd av sin 

förälders sjukdom.  

 

Vissa föräldrar klarar 

dock av att behålla en 
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trygg och stabil miljö 

för sina barn.  

Valiakalayil, Agitha., Paulson, 

Lori. A., & Tibbo, Philip. (2004). 

Burden in adolescent children of 

parents with schizophrenia: The 

Edmonton high risk project. 

Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology, 39(7), 528-535. 

doi:10.1007/s00127-004-0778-9 

Kanada Att utvärdera vilka 

typer av bördor som 

barn i tonåren till 

föräldrar med 

schizofreni beskriver 

för att undersöka 

vilken påverkan, om 

någon, sjukdomen 

har på barnens liv. 

 

Barn i tonåren 

(n=13) med minst 

en förälder med 

schizofreni. 

Pilotstudie, 

semistrukturerad 

intervju,  

60min lång. 

Deltagarnas 

psykiska hälsa och 

eventuella 

psykiatriska bördor 

testades även.  

 

Tematisk analys. 

Kvalitativ  Barnen var inte 

informerade om deras 

föräldrars sjukdom, 

hade svårigheter med 

att hantera deras 

symptom och var 

oroliga för förälderns 

välmående.  

 

Barnen tvingades att 

utföra hushållssysslor. 

Van Loon, Linda. M. A., Van de 

Ven, Monique. O. M., Van 

Doesum, Karin. T. M., Witteman, 

Cilia. L. M., & Hosman, 

Clemens. M. H. (2014). The 

relation between parental mental 

illness and adolescent mental 

health: The role of family factors. 

Journal of Child and Family 

Studies, 23(7), 1201-1214. 

doi:10.1007/s10826-013-9781-7 

 

Nederländerna Att jämföra 

ungdomar som växer 

upp med en psykisk 

sjuk förälders 

beteenden och 

känslor med 

ungdomar som växer 

upp med psykiskt 

stabila föräldrar, 

samt undersöka om 

förälderns beteende i 

form av 

övervakning, stöd, 

sammanhang, uttryck 

och konflikter kan 

förklara relationen 

mellan förälderns 

och barnets mentala 

hälsa. 

Familjer (n=127) 

med en psykisk 

sjuk förälder, 

bland annat med 

schizofreni 

diagnos (n=4/27) 

och 

kontrollfamiljer 

(n=127) utan 

psykisk ohälsa.  

 

Semistrukturerad 

intervju. 

 

Tvärsnittsstudie 

med enkäter. 

 

Path analyses 

Kvantitativ Interaktionen mellan 

den psykiskt sjuka 

föräldern och 

ungdomen var 

signifikant sämre i 

jämförelse med andra 

familjer. 

 

Psykiskt sjuka 

föräldrar var mindre 

insatta i sitt barn, 

vilket visade sig hos 

barnen i ökad risk att 

uppvisa aggressivitet 

och hyperaktivitet. 

Webster, Jennie. (1992). Split in  Att undersöka vilken Schizofrena Barnen och deras Kvalitativ Barnen har en annan 
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two: Experiences of the Children 

of Schizophrenic mothers. British 

journal of social work 22(3), 309-

329. 

belastning familjer, 

där en förälder med 

schizofreni ingår, 

upplever i form 

av anspänningar och 

problem som en 

konsekvens av 

sjukdomen. 

mammor (n=28) 

och deras familjer.  

 

pappor blev 

intervjuade och 

fick svara på 

frågeformulär-  

 

Ej funnen 

analysmetod. 

typ av relation med sin 

sjuka förälder och 

friska förälder.  

 



Bilaga 2: Tabell 2 

1 
 

 

Datum Databas Sökord Träffar Utvalda studier 

150415 International 

bibiolografy of 

the social 

siences 

Schizophrenia 

AND social 

isolation  OR 

child 

88 0 

150424 Social service 

abstract  

Shizophrenia 

AND 

parent-child  

relation 

13 0 

150424 International 

bibiolografy of 

the social 

sciences  

Shizophrenia 

AND 

parent-child  

relation 

7 0 

150424 Summon Shizophrenia 

AND 

parent-child  

relation 

0 0 

150424 Summon effects of mental 

illness on family 

200 (203457) 0 

150424 International 

bibiolografy of 

the social 

siences 

effects of mental 

illness on family 

109 0 

150424 International 

bibiolografy of 

the social 

siences 

Schizophrenia 

AND children 

93 0 

150424 Social service 

abstract 

Schizophrenia 

AND social 

isolation OR 

child 

82 0 

150425 Summon child of parent 

with mental 

illness 

200 (84015) 0 

150425 International 

bibliografy of 

the social 

sciences 

*parentalillness* 

*effects* 

19 0 

150425 Social service 

abstract 

*parentalillness* 

*effects* 

19  

0 

150425 International 

bibiolografy of 

the social 

siences 

child of parent 

with mental 

illness 

122 0 


