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Abstrakt 
I Sverige har det skett en ökning av psykisk ohälsa de senaste åren. Psykisk ohälsa 

påverkar flera aspekter i den drabbades liv, såsom deras personlighet, känsloliv 

och närstående. Den sistnämnda aspekten är en stor del av människans vardag då 

vår vardag ofta utspelar sig i sociala sammanhang. Därför kan anhöriga, särskilt 

föräldrar, vara en viktig del vid vård av barn med psykisk ohälsa. Syftet med 

denna studie var att beskriva upplevelser av att vara förälder till ett barn med 

psykisk ohälsa. Studiens resultat inkluderade upplevelsen av att barnet 

förändrades och relationen försämrades, att känna ansvar och maktlöshet samt att 

bli dömd av andra och sig själv. Barnets förändring ledde i sig till att relationen 

försämrades så föräldrarna inte längre kände igen sina barn. Föräldrarna beskrev 

en känsla av maktlöshet inför bland annat ohälsan, vården och framtiden. 

Föräldrarna beskrev också hur de dömde sig själva, men också hur andra gjorde 

det. Kunskap om hur föräldrar till barn med psykisk ohälsa upplever sin situation 

kan vara användbar oavsett vilken verksamhet sjuksköterskor arbetar på. Därför 

kan resultatet av denna studie, tillsammans med ytterligare forskning inom 

området, bidra till minskad stigmatisering, bättre stöd och hjälp samt ett 

individualiserat omhändertagande av föräldrar till barn med psykisk ohälsa. 
 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, upplevelser, förälder, biografi, omvårdnad, kvalitativ 

innehållsanalys      
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De senaste åren har det skett en ökning av psykisk ohälsa i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Livstidsprevalensen av allvarlig psykisk ohälsa är mellan 2-3 procent och är kopplad 

till försämrad fysisk hälsa och ökad dödlighet (Millman, 2016). Folkhälsomyndigheten (2016) 

visade att 30 procent av Sveriges befolkning lider av lindriga besvär av ångest, oro och 

ängslan. Besvären rapporterades vara vanligare bland kvinnor än män, där 37 procent av 

kvinnorna och 24 procent av männen ansåg sig lida av dessa besvär. Även svårare besvär var 

mer vanligt förekommande hos kvinnor (6 procent) än hos män (3 procent) 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykisk ohälsa är vanligare förekommande hos unga, där 

prevalensen stiger med sjunkande ålder. Yngsta åldersgruppen, 16-29 år, har högst prevalens 

och äldsta, 65-84 år, har lägst.  

Definitionen psykisk ohälsa innefattar mindre allvarliga psykiska besvär såsom oro och 

nedstämdhet samt mer allvarliga symtom som uppfyller nödvändiga kriterier för att en person 

ska få en psykiatrisk diagnos. Mindre allvarliga besvär behöver inte nödvändigtvis vara 

tecken på ohälsa, utan vara normala reaktioner till livshändelser. Psykiatriska tillstånd är 

istället olika ohälsotillstånd vilka uppfyller diagnostiska kriterier utifrån etablerade 

diagnossystem. ADHD och depression är de vanligaste psykiatriska tillstånden, följt av 

autismspektrumtillstånd (Bremberg & Dalman, 2014). Psykisk ohälsa omfattar därför både 

syndrom och funktionsbegränsning, det vill säga om det innebär mer eller mindre 

begränsande besvär (Allgulander, 2014, s 21). Då psykisk ohälsa även innefattar psykiatriska 

tillstånd så kommer vi fortsättningsvis använda oss av begreppet psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa påverkar både den drabbade personens personlighet och känsloliv. Att leva 

med psykisk ohälsa kan orsaka ett lidande och funktionsnedsättning för den drabbade 

personen (Nationalencyklopedin, 2016). Psykisk ohälsa kan komma till följd av allt från 

övergående kriser till livslånga funktionsbegränsningar, samt utvecklas på grund av olika 

hjärnsjukdomar (Allgulander, 2014, s. 25). Som en del i lidandet upplever ofta personer med 

psykisk ohälsa ett utanförskap och att de känner sig osynliga ute i världen. De vill även kunna 

känna att de själva har kontroll och på så sätt kan känna sig säkra oavsett vilken aktivitet de 

utför. Personer med psykisk ohälsa lider ofta av skadad självkänsla och behöver därför 

kontinuerligt jobba med att reparera den (Thompson et al., 2008).  

Att lida av psykisk ohälsa är påfrestande och personer med denna problematik känner sig ofta 

diskriminerade. Symtom inom psykisk ohälsa kan vara besvärliga, såsom vid olika 
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psykiatriska tillstånd, men trots detta anstränger sig många för att anpassa sig. Det ses som en 

livslång process där socialt stöd har en positiv inverkan (Huang, Sousa, Tsai & Hwang, 2008). 

Något som förvärrar den sjukes situation är att de inte bara upplever stigmatisering från 

omvärlden, utan även självstigmatisering. Självstigmatisering innebär att en  person känner 

avvisande mot sig själv och detta kan innebära stora konsekvenser på framtida möjligheter, 

självförtroende och självständighet (Kranke, Jackson, Taylor, Landguth & Floersch, 2013).  

Att känna gemenskap och grupptillhörighet är av stor vikt vid utveckling av en persons 

självkänsla och beteende. Sociala umgängen har visat sig ha en positiv effekt vid 

återhämtning efter sjukdom. Stark tillhörighetskänsla har visat sig bättre för att förutsäga 

depressiva symtom än bara socialt umgänge. Att skapa goda sociala relationer anges därför 

vara en användbar terapeutisk omvårdnadsåtgärd för behandling av depressioner (Cruwys et 

al., 2013). Vad som gör socialt umgänge framgångsrikt vid behandling är att det kan leda till 

just känslan av grupptillhörighet. Det i sin tur gör att personer trots psykisk ohälsa ändå 

känner sig som en del i samhället och blir stärkt av vetskapen att han eller hon inte är ensam 

(Kranke et al., 2013).  

Eftersom en stor del av människans vardag utspelar sig i sociala sammanhang är det viktigt att 

ta med även detta i människors vård. Därför är fokus på familjenivå minst lika viktigt, vilket 

innebär att anhöriga bör integreras i vården. Det har visat sig ha positiva effekter, till exempel 

vid krav på livsstilsförändringar. Anhöriga kan även påverka varandra genom att ytterligare 

främja en minskad stigmatisering av psykisk ohälsa (Weimand, Hedelin, Hall-Lord & 

Sällström, 2011). Det är dock viktigt att ha i åtanke hur de anhöriga påverkas av en 

familjemedlems ohälsa. Reaktioner på ett nytt sjukdomstillstånd kan bero på flertalet faktorer, 

till exempel ålder, kön, kulturell bakgrund, socioekonomisk status och familjesituation. De 

anhörigas nya roller skapar nya krav i deras vardag som i sin tur kräver att de inkluderas i 

vården av den sjuke och får lämpligt stöd (Tamayo, Broxson, Munsell & Cohen, 2010). 

Generellt för anhöriga till personer med kronisk sjukdom, där även psykisk ohälsa ingår, 

beskrivs upplevelser inkludera känslor av maktlöshet, minskad frihet, begränsningar, ökat 

ansvar för den sjuke samt att de inte har kunskap nog för att anpassa sig till sin nya 

livssituation (Öhman & Söderberg, 2004). Anhöriga har ofta god kunskap om den drabbades 

sjukdomshistoria, till exempel genom att de ofta kan se tidiga tecken på försämring samt att 

de kan identifiera olika reaktioner. Detta gör att de kan bidra med viktigt information vid 

omvårdnad och behandling (Conse & Lundin, 2012, s 44). Anhöriga kan därför vara en viktig 
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resurs (Weimand et al., 2011) och särskilt föräldrar då de blir experter på sina egna barn 

(Nordby, Kjønsberg & Hummelvoll, 2010).  

Påfrestande livshändelser kan ha en negativ inverkan på barns psykiska hälsa och 

välbefinnande. Barn som lider av depression har haft sådana livshändelser i dubbelt så många 

fall som friska barn. Det är även vanligare med påfrestande livshändelser bland depressiva 

barn än bland de som lider av ångest. Flertalet sådana händelser ökar dessutom risken, 

tillsammans med bristfällig social interaktion i det dagliga livet. Det gör att barnet senare inte 

kan uppnå vad de anser vara viktiga uppgifter i sitt liv (Lauder et al., 2010).  

Flertalet faktorer påverkar ett barns framtida psykiska välbefinnande. Föräldraskap har visat 

sig ha en koppling till barns psykiska hälsa. Hur föräldrar behandlar sina barn och vägleder 

dem genom olika livshändelser är av betydelse för barnens psykiska välbefinnande. 

Familjeförhållanden och livshändelser har större inverkan än demografiska faktorer. Även ett 

bristande socialt nätverk och droganvändning är en identifierad riskfaktor hos föräldrar 

(Lauder et al., 2010).   

Föräldraskap definieras som en process vilken innefattar uppgifter, regler, roller, resurser, 

relationer och kommunikation. Föräldraskap definieras även som en dynamisk relation, 

mellan förälder och barn, som hela tiden är föränderlig och står under kontinuerlig 

förhandling. Liksom med psykisk ohälsa kan  även föräldraskap innebära stigmatisering från 

föräldrar som inte befinner sig i samma situation. Föräldraskap är baserat på friska och 

självgående barn, vilket exkluderar de föräldrar vars barn lider av någon form av ohälsa och 

leder till att de inte har någon modell att forma sitt föräldraskap efter. De kan då inte heller 

relatera sitt föräldraskap till normen. Dessa föräldrar får då både lida förlusten av ett 

“normalt” barn och det förväntade föräldraskapet (Kirk, Glendinning & Callery, 2005). 

För att kunna ge stöd till föräldrar som har ett barn med psykisk ohälsa så krävs det att deras 

åsikter och upplevelser tas till vara och synliggörs. Det är dessa upplevelser som kan stå till 

grund för att vården kan ge ett anpassat stöd till föräldrar som har ett barn med psykisk 

ohälsa  för att främja deras välbefinnande. Därför är syftet med denna studie att beskriva 

upplevelser av att vara förälder till ett barn med psykisk ohälsa. 
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Metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats vilket innebär att studera hur personer erfar ett visst 

fenomen och att upplevelserna sker i dess naturliga miljö (Henricson & Billhult, 2012, s 130). 

Data har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys, vilket är en empirisk och vetenskaplig 

metod för att tolka, beskriva och analysera meningsenheter i forskningsmaterialet 

(Danielsson, 2012, s 329-330).  

Eftersom berättelser har en central roll vid vårdande så valdes självbiografier som material till 

denna studie. Biografier är en källa för att kunna ta del av människor i deras upplevda värld 

och i olika händelser under deras liv, då de i regel skrivs på ett detaljerat sätt och innehåller 

rika beskrivningar av vardagliga erfarenheter. De kan därför innehålla intressanta aspekter i 

forskningssyfte (Dahlborg-Lyckhage, 2012, s 161-163).  

Litteratursökning 

Databasen Libris har använts för sökning av lämpliga självbiografiska och narrativa böcker 

som svarar mot syftet. Sökningens första del genomfördes genom att välja ämnet medicin i 

ämnesträdet i Libris inbyggda sökmotor. Fortsättningsvis valdes ämnet psykiatri. Efter detta 

begränsade vi sökningen till biografi med genealogi och sedan till böcker. Detta gav 380 

böcker som vi granskade och när vi sorterat bort dubbletter (till exempel böcker som listades 

flera gånger, samma bok på olika språk, böcker av olika utgåvor, och så vidare), e-böcker, 

böcker som inte längre såldes och litteratur som var äldre än 16 år, blev 75 titlar kvar. Dessa 

genomgick en mer grundlig granskning genom att läsa tillgänglig information om böckerna, 

såsom sammanfattningar av böckernas innehåll. Detta resulterade i att två böcker återstod. 

Dessa valdes att ingå i analysen (tabell 1). 

Inklusionskriterier för studien var att böckerna hade författats av föräldrar till barn med 

psykisk ohälsa, men även att de beskrev sina liv med dessa barn. Vi valde att exkludera 

diagnosen autism då autism är en väldigt bred diagnos som innefattar flera olika tillstånd samt 

att detta ämne fanns väl beskrivet sedan tidigare från både närstående och den sjuke själv. Vi 

ansåg därför att vi inte kunde tillföra något nytt inom detta ämne. 
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Tabell 1.  Sökning i Libris 

Syftet med litteratursökningen: Beskriva upplevelser hos föräldrar till barn som lider av psykisk ohälsa. 

Libris 2016-08-29 

Söknr Ämnesträd (Ä)/Limiter (L) 
 

Antal träffar Granskade Använda 

S1 Medicin (Ä) 
 

229 244 
  

S2 Medicin -> Psykiatri (Ä) 
 

24 930 
  

S3 Biografi med genealogi (L) 
 

555 
  

S4 Bok (L) 
 

380 75 2 

 

De böcker som valdes ut till analysen var: 

Greenberg, M. (2010). Hurry down sunshine: a father's memoir of love and madness. London: 

Bloomsbury. 

Petersson, M. (2007). Din värld är inte min värld. Grödinge: Livets under. 

Kontext 

Din värld är inte min värld (Pettersson, 2007) är skriven av en ensamstående mamma 

hemmahörande i Sverige vars son lidit av psykisk ohälsa och funktionshinder sedan 

barndomen. Detta leder honom så småningom in i ett drogmissbruk. Mamman berättar om 

den tidiga barndomen, de problem som uppkom redan där, hur den psykiska ohälsan utvecklas 

samt hur den leder hennes son Mikael in i ett liv med missbruk. Boken handlar om henne som 

mamma, som stöd för sin son och hur de tillsammans får slåss mot myndigheter och vården. 

Avslutningsvis får man följa denna mamma och hennes upplevelse fram till hennes sons 

självmord. 

Hurry Down Sunshine (Greenberg, 2010) är istället skriven av en pappa bosatt i New York 

vars 15-åriga dotter plötsligt drabbas av en psykos och blir inlagd på en psykiatrisk 

vårdavdelning. Hon får diagnosen bipolär typ I och pappan tillsammans med sin exfru, 

nuvarande fru, son och övriga anhöriga måste acceptera att flickan har förändrats och försonas 

med tanken att hon lider av psykisk ohälsa. Man får följa många tankar och känslor kring 

ohälsan och hur omvärlden skulle kunna acceptera dotterns nya tillstånd. Hon fick komma 

hem så snart hennes psykos och maniska episod avtog, varefter framförallt pappan och hans 

nuvarande fru fick agera vårdare. Pappan beskriver även hur de blev bemötta och uppfattade 

av vårdsystemet. 
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Analys 

Grundläggande för en innehållsanalys är att identifiera ett objekt att analysera, en så kallad 

analysenhet (Graneheim och Lundman, 2004). I denna studie var de aktuella analysenheterna 

de ovan beskrivna böckerna. Båda analysenheterna lästes enskilt av båda författarna.  

Vi har använt oss av en manifest ansats i detta arbete då denna ansats är ordagrann i sin analys 

av text och då analysenheterna i detta arbete är självbiografier (Graneheim och Lundman, 

2004) kunde vi endast utgå från vad de faktiskt skrev. Vi kunde därför inte se uttryck eller 

tolka kroppsspråk. Meningsenheter extraherades ur analysenheterna och författarna växlade 

sedan analysenhet för att kontrollera att meningsenheterna svarade på syftet och att inga 

enheter missats. Därefter kondenserades enheterna, vilket är en process där meningsenheterna 

förkortas utan att kärnan av innehållet går förlorat (Graneheim och Lundman, 2004). 

Meningsenheterna tilldelades därefter koder vilka sedan användes som verktyg vid fortsatt 

analys och kategorisering. Innan innehållet kategoriserades delades materialet upp för att 

underlätta sorteringen för att uppnå högre abstraktionsnivå. Datan, vars innehåll var brett, 

krävde många iterationer i analysprocessen för att placeras i en kategori. När tillräckligt hög 

abstraktionsnivå var nådd, kategoriserades meningsenheterna. Kategorierna måste vara 

exklusiva, alltså får ingen meningsenhet passa in i flera kategorier, ingen enhet får heller 

lämnas utan kategori (Graneheim och Lundman, 2004). Detta resulterade i 21 kategorier som 

bearbetades och slutligen resulterade i tre slutgiltiga kategorier. 

Resultat  

Analysen resulterade i tre kategorier som redovisas i tabell 2. Varje kategori beskrivs med 

brödtext och med citat för att tydliggöra varje kategoris innehåll. 

Tabell 2.  Kategorier 

Kategorier 

Att barnet förändras och relationen försämras 

Att känna ansvar och maktlöshet 

Att bli dömd av andra och sig själv 
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Att barnet förändras och relationen försämras 

Pettersson (2007) beskrev en känsla av sorg och nedstämdhet på grund av hur sonen 

påverkades av sin ohälsa. Han hade med den blivit känslokall och empatilös. Hon sörjde även 

att sonen lät sina negativa sidor styra honom. 

Beteenden och personlighetsdrag som tidigare varit normala och uppskattade hos barnet, blev 

olycksbådande. Båda föräldrarna kunde känna igen saker från barnets yngre år, men som de 

då aldrig reflekterat över (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007). Greenberg (2010) kunde 

komma ihåg hur hans dotter haft tendenser till paranoida tankar som de alltid avfärdat som 

oviktigt. Dottern kunde till exempel säga att främlingar på offentliga platser (exempelvis på 

bussen eller restaurangen) pratade om henne. 

Båda föräldrarna tyckte att deras barn var som förlorat och inte längre gick att nå vid samtal 

och kontakt (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007). Petterson (2007) beskrev sin son som 

överdramatisk, oempatisk och irrationell. Det i sin tur skapade stor frustration. Greenberg 

(2010) önskade ofta att han kunde få tillbaka sin dotter såsom hon var innan insjuknandet. 

Han tyckte dock att hon efter tillfrisknande hade mognat och han blev ofta tvungen att 

påminna sig själv om hur ung hon fortfarande var.  

Båda föräldrarna ansåg sin relation till barnet som förändrad (Greenberg, 2010; Pettersson, 

2007). Den förändrade relationen var främst i negativ bemärkelse där Petersson (2007) 

uttryckte att hennes relation till sonen aldrig skulle bli densamma igen, utan istället var fylld 

av hat och bitterhet och att de båda nu hade förändrats. Det var något som hon tidigare aldrig 

varit med om och det kändes hopplöst att försöka återställa relationen.  

Greenberg (2010) beskrev mer svårigheter vid själva kommunikationen och att de pratade 

med varandra utan att egentligen förstå vad den andre sa. Det var som att de inte längre hade 

ett gemensamt språk. Han upplevde att alla anknytningspunkter han och dottern emellan var 

förstörda.  

Suddenly every point of connection between us had vanished (Greenberg, 2010, s. 3).  

Båda föräldrarna beskrev att relationen till barnet kunde liknas vid att de numera var som 

främlingar och att de inte längre kände igen varandra (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007). 

Trots alla motgångar skrev dock båda föräldrarna om positiv, om än ofta tillfällig, utveckling i 

deras relation (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007). Pettersson (2007) beskrevs hur hon och 
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sonen ibland kom närmare varandra och äntligen kunde kommunicera på ett bättre sätt. 

Greenberg (2010) beskrev istället att han kände sig närmare sin dotter genom att förstå vad 

det var hon ville i stunden.  

Vi har kommit varandra riktigt nära. Vår relation är inte längre bara öppen och sann, 

utan också innerlig. Min älskade son är psykiskt sjuk och först nu når vi riktigt fram till 

varandra (Pettersson, 2007, s. 173). 

Greenberg (2010) beskrev en avundsjuka till hur andra kunde ha en bra relation till hans 

dotter, men samtidigt en glädje över att hon knöt an till någon. Pettersson (2007) beskrev 

vikten av och hur underbart det var att träffa andra föräldrar i samma situation som henne 

själv. 

Föräldrarna beskrev hur de fick ta sig an fler roller än bara förälder till följd av barnets 

psykiska ohälsa. Detta innebar att de tog på sig rollen som vårdare, terapeut och sjuksköterska 

(Greenberg, 2010; Pettersson, 2007). Pettersson (2007) beskrev en önskan om att få återgå till 

rollen som enbart mamma och inte behöva bära bördan av att ta hand om sonen på annat sätt 

än bara som förälder. Greenberg (2010) beskrev att han inte visste hur han skulle hantera 

dessa multipla roller och vad de skulle komma att innebära för honom. 

Jag började känna att jag saknade att få vara bara mamma. Mycket tid gick åt till att 

hjälpa Mikael att förstå sig själv och att hitta vågar att hantera sin ilska på (Pettersson, 

2007, s. 37).  

Den nya situationen innebar förändringar som gjorde att hemmet, även fast det inte hade 

förändrats, nu upplevdes annorlunda (Greenberg, 2010). Pettersson (2007) beskrev hemmet 

blev en källa för otrygghet och Greenberg (2010) menade att det blivit en vårdavdelning 

istället för ett hem och att tillvaron kändes overklig. 

I drift through the apartment. [...] Everything has changed, yet nothing has changed 

(Greenberg, 2010, s. 164).  

Pettersson (2007) beskrev att hon blev nedstämd då sonen var ledsen och nedstämd. I motsats 

till detta beskrev hon även hur hon kände glädje för sonens glädje. Petterson (2007) beskrev 

också upplevelser av ilska och svek. Hon berättade om hur hon blev arg på sonen och att det 

oftast var på grund av hans sätt att vara, exempelvis då hon ansåg att han var väldigt 
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överdramatisk. Hon kände även ilska över hur sonen svek både sig själv och henne samt då 

hon lät sig luras av sonen.  

Pettersson (2007) uttryckte en mer specifik oro för sonens humör och de ökade konflikter 

detta innebar. Hon var även orolig för att han var ensam och att han skulle ha tillfälle och 

anledning att skada sig själv.  

Att känna ansvar och maktlöshet 

Pettersson (2007) beskrev hur hon som förälder kände en hjälplöshet och maktlöshet i sin 

oförmåga att påverka sjukdomsförloppet och sonen. Hon beskrev en känsla av maktlöshet när 

hon försökte förstå sitt barn och varför han ibland agerade som han gjorde. Hon beskrev hur 

hon kände sig maktlös när hon funderade över sonens alla suicidförsök och framför allt över 

att hon inte undrade om, utan när han skulle lyckas. 

 Hon kunde känna ilska när de hamnade i situationer hon inte visste hur hon skulle hantera, 

men att hon ändå stundvis kände tacksamhet över att hon funnits där för sonen. 

Han var jätteledsen för att han utsatte mig för detta, och jag hade fullt sjå att hantera 

min besvikelse och ilska över att han svek mig så (Pettersson, 2007, s. 109). 

Båda föräldrarna upplevde att de inte kunde göra allting på egen hand längre och därför 

behövde hjälp utifrån (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007). Pettersson (2007) beskrev hur hon 

hade svårt att söka hjälp och att det var jobbigt att andra inte såg att behovet fanns och 

därigenom kunde de inte heller få hjälp. Greenberg (2010) förklarade det mer praktiskt där 

hans fokus låg på bristen på egna resurser och därför inte ansåg sig tillräckligt förberedd för 

att ta emot och vårda dottern i det egna hemmet. Det blev därför tydligt att de var i behov av 

den hjälp psykiatrin kunde erbjuda.  

We have no isolation room, no training, no sedatives or meds… The blunt weight of the 

fact stops me cold: we need this place (Greenberg, 2010, s. 46).  

Föräldrarna beskrev en oro över hur deras barn påverkades av den oro och rädsla som de 

kände (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007) och Pettersson (2007) menade att det blev som en 

ond cirkel där oron bara skapade mer oro och att det inte gick att koppla bort den. Greenberg 

(2010) uttryckte oro kring hur han och dottern, på grund av hennes psykos, verkade leva i 

skilda världar. Han beskrev hur han kände oro för hur han skulle kunna ta hand om henne 

efter sjukdomsdebuten. Han beskrev oro för hur han själv orsakade mer skada genom sina 
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försök att hjälpa samt för att ohälsotillståndet skulle visa sig vara slutgiltig och obotlig. 

Föräldrarna uttryckte oro för att barnen inte skulle få den hjälp de behövde för att kunna 

återhämta sig (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007).  

Jag kunde helt enkelt inte sitta hemma och förtäras av oro och jag kunde heller inte 

koppla bort oron om jag själv var iväg på någonting (Pettersson, 2007, s. 40). 

Petterson (2007) beskrev en känsla av trötthet och hur sonen ofta hade mer energi än henne, 

men också ett mindre sömnbehov. I och med detta kände hon att hon inte skulle orka mycket 

längre. Petterson (2007) beskrev hur hon ibland fick tunnelseende och kände sig 

känslomässigt utmattad på grund av alla konflikter med sonen. I och med detta beskrev hon 

att hon var trött på att vara trött. Hon kunde dock ändå känna glädje över att hon orkat härda 

ut och ha sonen hemma. Greenberg (2012) upplevde det som att han inte längre kunde vara 

sig själv, utan härmade och spelade sig själv såsom han var innan dottern insjuknade. Han 

menade att han hade svårt att återuppta sitt arbete som författare. Pettersson (2007) beskrev att 

hon längtade tillbaka till en normal vardag medan Greenberg (2010) menade att han inte 

kunde komma ihåg hur det var innan sjukdomsdebuten. 

Som anhörig är det svårt att vara med på resan utan att påverkas, och stundtals är man 

“med-deprimerad” (på samma sätt som man är medberoende) eller helt slutkört på all 

egen energi, vilket tenderar att göra det hela till en berg-och-dalbana (Pettersson, 2007, 

s. 9).  

Föräldrarna oroade sig för att framtiden inte skulle erbjuda deras barn något bättre. De trodde 

att det alltid skulle vara som det var efter sjukdomsdebuten (Greenberg, 2010; Pettersson, 

2007). Pettersson (2007) oroade sig redan tidigt i sonens uppväxt om att myndigheterna skulle 

ta honom ifrån henne samt att han senare i livet skulle förbli ensam och fortsätta lida. 

Greenberg (2010) menade att allt de tidigare sett fram emot och planerat för försvann på 

grund av ohälsotillståndet. Han var orolig att deras framtid aldrig skulle förbättras, utan 

istället innehålla ett konstant pendlande mellan hemmet och psykiatriavdelningen.  

Min oro var en manifestation av alla mina onda aningar, men det värsta var att jag inte 

hade en aning om vad de var för något hemskt jag anade. Jag kände bara att de kunde 

vara något riktigt förskräckligt hemskt  (Pettersson. 2007, s. 41). 

Båda föräldrarna hoppades, trots sin oro och rädsla, på en ljus framtid där allting äntligen blev 

bra, särskilt efter att deras barn fått en diagnos som kunde behandlas (Grenberg, 2010; 
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Pettersson, 2007). Pettersson (2007) beskrev att det inte spelade någon roll vad som tidigare 

hänt. Varje gång hennes son fick rätt behandling så kom hoppet åter tillbaka.  

Att bli dömd av andra och sig själv 

Båda föräldrarna undrade om de själva stod som grund till barnets ohälsa och om de borde ha 

gjort något annorlunda under barnets uppväxt (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007). Pettersson 

(2007) beskriver hur hon letar efter orsaker och förklaringar till ohälsotillståndet. Båda 

föräldrarna trodde sig ha kunnat påverka både det i allmänhet, men även dess debut och 

ursprung (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007).  

Greenberg (2010) beskrev hur han in i det sista önskade att dotterns tillstånd var till följd av 

vad som helst utom psykisk ohälsa. Han menade att diagnosen bipolär typ 1 för dottern var en 

dom, men samtidigt ansåg han den bättre än andra diagnoser.  

In fact, it [bipolar I] is the diagnosis I have been hoping for, because its social weight is 

lighter than the other diagnosis, the doomed diagnosis, schizophrenia (Greenberg, 

2010, s. 153).  

Båda föräldrarnas upplevelser av barnens ohälsa förändrades en del under förloppet med nya 

insikter om vad tillstånden faktiskt innebar och vilken uppfattning de fick om de som lider av 

dessa (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007). 

Greenberg (2010) oroade sig för vad andra skulle tycka om hans dotter då de fick reda på 

hennes psykisk ohälsa och att de därför skulle se henne som annorlunda. Han beskrev hur 

andra uppfattade hans dotter som fläckad och att hon ibland skrämde främlingar. Pettersson 

(2007) beskrev hur utomstående verkade anta att sonens beteende berodde på en bristande 

uppfostran och att människor verkade döma henne som mamma utan att vara insatta i hela 

historien.  

De upplevde båda ett beskyllande bemötande, från vård och olika instanser, med fördomar om 

hur de som föräldrar var orsaken till barnets ohälsostillstånd eller att de i alla fall hade 

förvärrat den (Greenberg, 2010; Pettersson, 2007). Pettersson (2007) beskrev mer specifikt 

hur personal sagt sådant som att problemen med sonen berodde på att han var av manligt kön 

och att hon överdrev på grund av att hon var ensamstående mamma. Pettersson (2007) 

menade att hon ofta fick vara påstridig för att sonen skulle få den vård han behövde och att 
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myndigheter inte ville ta sitt ansvar. Det gav i sin tur ett mycket lågt förtroende för många 

olika instanser. 

Mycket av min energi har gått åt till att kämpa mot hos olika myndigheter, med 

tjänstemännen där, samt en bristande förståelse och bristande resurser (Pettersson, 

2007, s. 263). 

Greenberg (2010) beskrev att vårdpersonal gav intrycket av att egentligen inte veta så mycket 

mer än föräldrarna och att de initialt tog avstånd från dem när de först tog kontakt vid barnets 

insjuknande. Greenberg (2010) beskrev också att personalen med tiden visade ett mer 

sympatiskt bemötande. Pettersson (2007) beskrev tillfällen där vården fungerade bra där hon 

kände trygghet i den vård hennes son fick och tacksamhet för myndigheter som tog sitt 

ansvar. Hon beskrev också hur hon känner trygghet i vården som sonen fick, men att det var 

kopplat till en specifik vårdavdelning och därför inget återkommande under sonens 

sjukdomsförlopp. 

Personalen hälsar på mig, tar i hand och ser mig i ögonen. Det känns underbart. De 

berättar lite om Mikaels attack och vilken hjälp han fick. Det känns som att varje 

patient är en individ för dem. Det är första gången jag får den känslan. Jag undrar om 

jag kommit till psykiatrins himmelrike. Jag gråter sköna tårar när jag kör hem igen 

(Pettersson, 2007, s. 156). 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara förälder till ett barn 

med psykisk ohälsa. I resultatet framkom tre kategorier: att relationen förändrades och 

försämrades, att känna ansvar och maktlöshet samt att bli dömd av andra och sig själv. 

Resultatet av studien visade att barnet förändrades och relationen mellan föräldrarna och deras 

barn och försämrades. McAuliffe, O'Connor och Meagher (2014) beskriver att barn med 

psykisk ohälsa förändrades både gällande personlighet och beteende, exempelvis från att ha 

varit aktiv och social till att sluta umgås med sina vänner.  De beskriver även hur relationen 

mellan föräldrar och barn med psykisk ohälsa förändrades och hur förändringen ibland kändes 

påfrestande. Detta ledde till att aktiviteter som familjen tidigare uppskattat att göra 

tillsammans istället blev inställda.   
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Resultatet i studien visade att föräldrarna kände ansvar och maktlöshet. Buus, Caspersen, 

Hansen, Stenager och Fleischer (2014) visade att den främsta känslan som föräldrar kände var 

maktlöshet. McAuliffe et al. (2014) beskriver hur föräldrar som tar hand om ett barn med 

psykiskt ohälsa kan uppleva frustration. De kan även i samband med sitt omhändertagande av 

barnet känna tillfredställande och att de gjort något bra. McAuliffe et al. (2014) beskriver 

även hur föräldrar kände en osäkerhet, men samtidigt hopp inför framtiden, där osäkerheten 

upplevdes oändlig. Föräldrarna oroade sig för vad som skulle kunna hända med deras barn om 

de inte fortsättningsvis skulle kunde ta hand om dem. I och med de, oroade de sig för hur de i 

så fall skulle klara sig på egen hand samt hur framtiden skulle se ut på grund av sjukdomens 

oförutsägbarhet. Enligt Buus et al. (2014) kämpar många föräldrar med att få hjälp till sina 

barn. Enligt Honey, Alchin och Hancock (2014) så kan denna process vara både tids- och 

energikrävande.  

Resultatet i studien visade att föräldrarna kände sig dömda av både sig själv och andra. 

McAuliffe et al. (2014) beskriver hur föräldrar ville veta vad som var fel med deras barn, men 

var samtidigt rädda för att de skulle diagnostiseras med schizofreni. De beskriver också hur 

föräldrarna chockades, men ändå kände sig lättade när barnen fått diagnosen. McAuliffe et al. 

(2014) beskriver också hur föräldrar fick hantera fördomar både från sig själva, men också 

från utomstående. Buus et al. (2014) beskriver hur föräldrar till barn som genomgått 

suicidförsök även de får stå ut med fördomar. Detta då de upplevde att den allmänna 

uppfattningen om suicidförsök var att det bara inträffade i ohälsosamma familjesituationer. 

Stuber, Rocha, Christian och Link (2014) beskriver hur fördomar mot personer med psykisk 

ohälsa kan komma att påverka både behandling mot sjukdomen negativt, men också deras 

livskvalitet. 

När personer identifierar karaktärsdrag som enligt normen anses vara oönskvärda och att detta 

leder till konsekvenser som social utfrysning kallas det för stigmatisering. Kraften bakom 

stigmatisering ligger i de starka åsikerna rörande en viss grupp personer. Trots detta behöver 

stigmatisering inte betyda något negativt. Till exempel skulle förmodligen ingen motsäga sig 

att en någon som kört rattfull förtjänar att få sitt körkort indraget, trots att detta innebär en 

form av stigmatisering. Problemet med stigmatisering är att de kan få negativa konsekvenser 

för personen som stigmatiseras genom bland annat skam, skuld och social isolering 

(Courtwright, 2013) 
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McAuliffe et al. (2014) beskriver hur föräldrar till barn med psykisk ohälsa angavs uppleva 

brist på förståelse från vårdpersonal och att symtom inte togs på allvar. McAuliffe et al. 

(2014) beskriver hur vårdpersonal inte verkade bry sig om patienter och att föräldrar därför 

inte ville lämna sina barn på vårdavdelningar. Andra upplevelser var att bli åsidosatt, inte få 

tillräckligt med information samt att inte bli inkluderad i vården av barnet. Stuber et al. (2014) 

studerade attityder hos vårdpersonal gentemot patienter med psykisk ohälsa, vilket visade på 

att de som arbetar med psykisk ohälsa i regel har lägre halt stigmatisering än annan 

vårdpersonal. De som jobbar med psykisk ohälsa har därför en bättre attityd gentemot 

patienterna, men att de ändå har uppfattningar om vissa typer av patienter och att de därför 

gärna tar avstånd från dessa.  

Landy, Jack, Wahoush, Sheehan och MacMillan (2012) beskriver i sin studie om 

barnhälsovård hur föräldrar till friska barn vill bli bemötta av vårdpersonal. Det var av stor 

vikt att de hade en positiv attityd. De mest uppskattade personlighetsdragen var att 

vårdpersonalen hade humor, var vänskapliga, ärliga, inte dömande och att de var på bra 

humör vid möten. Föräldrarna menade också att de, efter att de byggt upp en relation till 

sjuksköterskan, förstod att vårdpersonalen verkligen brydde sig om dem och deras barn. Detta 

blir dock inte mindre viktigt för föräldrar till barn med någon form av ohälsotillstånd, vilket 

beskrivs av Andrews, Williams, Vandecreek och Allen (2009). Deras studie innefattar 

föräldrar till barn med fysiska funktionshinder. De värdesatte vårdpersonalens attityder högre 

än den kunskap de besatt vid de enskilda vårdtillfällena. Andrews et al. (2009) beskriver 

också hur föräldrar påverkades av otillräcklig eller bristfällig information och att detta bidrog 

till ökad stress. Studien beskriver också vilken typ av information föräldrar vill ha. 

Föräldrarna beskrev besvikelse över att informationen de fick inte var specifik för deras barns 

sjukdom, men också att den information de faktiskt fick var negativ i sin bemärkelse. Ingen 

information var neutral eller positiv. Jeglinsky, Autti-Rämö och Brogren Carlberg (2012) 

beskriver hur föräldrar ansåg att ett respektfullt bemötande var viktigare än den generella 

informationen. Föräldrarna ville ha information om barnets sjukdom, välja när informationen 

kommer och få tillfälle att träffa andra familjer i samma situation.  

Andrews et al. (2009) beskriver hur känslomässigt stöd från vårdpersonalen lämnade 

föräldrarna med en känsla av uppmuntran och att det fanns tre komponenter, för föräldrarna, 

som var viktiga vid interaktion med vårdpersonal. Dessa var attityder, information samt 

emotionellt och psykologiskt stöd. Cohen, Holloway, Domínguez-Pareto och Kuppermann 

(2014) beskriver att mammor till barn med mentala handikapp ansåg sig få ökad livskvalité 
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om de fick  få stöd av deras partner eller andra familjemedlemmar. Detta var dock inte 

kopplad till praktiskt stöd, utan endast emotionellt. Ett praktiskt stöd (såsom avlastning vid 

omhändertagande av sitt sjuka barn) blev onödigt då mammorna upplevde att de själva var 

bättre på att ta hand om sitt barn och att deras levnadssituation därför inte skulle förbättras av 

den formen av hjälp.  

För att kunna tillgodose behov hos föräldrar till barn med psykisk ohälsa krävs att 

vårdpersonal regelbundet kommunicerar med föräldrarna på ett positivt sätt. Genom 

kommunikation kan vårdpersonal ta reda på de individuella behov som finns och anpassa 

information och omvårdnad utifrån den aktuella situationen. Det är viktigt att information inte 

bara anpassas innehållsmässigt, utan även tidsmässigt och hur det delges föräldrarna. 

Eftersom otillräcklig information har angetts som en stressfaktor hos föräldrar är det av vikt 

att vårdpersonal är välutbildade inom området som ska informeras om. Genom en god 

information och utbildning kan föräldrar få tillgång till olika stödformer som finns att tillgå, 

både vad gäller fysiskt och emotionellt stöd. Trots detta har det dock framgått att det är 

viktigare hur attityden hos vårdpersonalen är och att det är av större vikt än innehållet i given 

information. Genom en god attityd kan vårdpersonal bli medvetna om sina fördomar och 

undvika att uttrycka dessa. Det i sin tur kan ha en positiv effekt på relationen mellan föräldrar 

och vårdpersonal. 

Omvårdnadsinterventioner 

I ett försök att hjälpa föräldrar till barn med psykisk ohälsa krävs att vårdpersonal använder 

sig av lämpliga omvårdnadsinterventioner. Stuber et al. (2014) menade att de utifrån resultatet 

från sin studie krävs en större investering för att utveckla interventioner. Dessa bör dock inte 

endast vara riktade till de drabbade eller deras anhöriga, utan även mot vårdpersonal och 

utomstående för att minska fördomar och stigmatisering. Stubbs (2014) studerade detta 

genom en litteraturöversikt av det dåvarande forskningsläget. Studien resulterade i förslag på 

interventioner för vårdpersonal för att minska stigmatiseringen. Dessa inkluderade utbildning 

med direktkontakt av patienter med psykisk ohälsa och indirekt kontakt via inspelningar eller 

textbaserad utbildning. Stigmatiseringens minskning var dock kortvarig, vilket vi menar pekar 

på ett behov för kontinuerlig utbildning av personal. Detta kan i förlängningen ge positiv 

inverkan på upplevelsen av vården hos både patienten (barnet) och dennes föräldrar.  
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Buus et al. (2014) föreslår en liknande intervention där vårdpersonal måste hjälpa föräldrar till 

barn med psykisk ohälsa. Denna hjälp ska helst komma i form av prevention så tidigt som 

möjligt i barnets sjukdom, men kan även komma som postvention efter en kulminering av 

psykisk ohälsa såsom ett suicidförsök. Dessa omvårdnadsinterventioner är exempelvis 

familjeorienterade samtal samt rådgivnings- och stödsamtal, vilka kan vara fokuserade på 

tidiga varningstecken, kommunikation till barnet, samt copingstrategier.  

Liu, Lambert & Lambert (2007) studerade föräldrar i Kina som hade ett barn med psykisk 

ohälsa. Likt Buus et al. (2014) framkommer det att föräldrarna behövde hjälp att klara av 

vardagen och den nya situation som barnets sjukdom innebar. Detta då föräldrarna saknade 

copingstrategier. De upplevde att ju sämre de kunde hantera vardagen, ju sämre uppfattade de 

sitt eget hälsotillstånd. Eftersom resultatet från vår egen studie var likt detta resultat, trots att 

analysenheterna var skrivna på två olika kontinenter, känns det rimligt att anta att även 

resultat från en studie i Kina kan vara applicerbar gällande intervention. Det kan därför visa 

sig ha en positiv effekt att ta fram copingstrategier som hjälper föräldrarna att hantera sin nya 

vardag för att minska på bördan och därigenom öka deras känsla av välbefinnande. McAuliffe 

et al. (2014) rekommenderar också information och stöd till föräldrar av barn med psykisk 

ohälsa. De fokuserar också på vårdpersonal som måste anta ett varsamt och familjeorienterat 

omhändertagande av föräldrarna. Även här föreslås stöd, utbildning, problemlösning och hjälp 

med utveckling av copingstrategier.  

Samtliga omvårdnadsinterventioner har sin grund i utbildning och utveckling hos 

vårdpersonalen. Detta då det är kunskapen hos personalen och hur den vidarebefordras till 

föräldrar som upplevs bristfällig. Genom att istället ge god information bidrar det till stöd 

(både praktiskt och emotionellt) till föräldrarna som då ges de tillfälle att prata om orsaker till 

deras aktuella mående. I och med detta kan vårdpersonal öka föräldrars välbefinnande och 

känsla av delaktighet i barnets vård, även vid vuxna barn.  

Metoddiskussion 

För att resultatet av en studie ska kunna vara tillförlitligt och hålla hög kvalitet krävs det att 

den ska uppfylla vissa kriterier. Genom dessa bedöms studiens tillvägagångssätt och metod 

som använts vid framtagning av data och därigenom även de upptäckter det innebar. De 

kriterier som i regel används för bedömning av en kvalitativ studie är trovärdighet, pålitlighet, 

och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Bekräftelsebarhet är ett fjärde kriterium 
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som bland annat Wallengren & Henricson, (2012, s 488) anger tillhöra bedömningen av 

tillförlitlighet. 

Kriteriet trovärdighet handlar om studiens fokus och hur väl det stämmer överens med 

studiens kontext, deltagare och datainsamling. Exempelvis anses data tagna från ett större 

spektrum av olika deltagare ge högre trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

Trovärdighet har i denna studie ökats genom att använda ett urval som skildrar olika typer av 

personer, förhållanden och situationer, vilket har gett ett breddat kontext. Data har även 

samlats på ett noggrant sätt för att försäkra att den svarar på studiens syfte och fokus. Detta 

gjordes genom att båda författarna har läst analysenheterna, meningsenheterna och analyserat 

samtligt material enskilt och tillsammans i flera led.  

Pålitlighet innefattar hur data har påverkats under studiens gång och till vilken halt den har 

förändrats från insamling till slutgiltig analys (Graneheim & Lundman, 2004). Detta gjordes i 

denna studie genom att alla data insamlades separat och dubbelkollades av den andra 

författaren, samt att meningsenheterna i sin helhet alltid funnits med i varje steg av analysen.  

Överförbarhet innebär hur överförbart studiens resultat är på en annan situation eller grupp 

människor (Graneheim & Lundman, 2004). Det är rimligt att anta att studiens resultat är 

överförbart på andra personer i liknande situationer då likheter kunde ses mellan studiens två 

analysenheter samt att resultatet även kan kopplas till liknande studier.  

Bekräftelsebarhet har mycket gemensamt med trovärdighet och pålitlighet. Här inkluderas 

ifall studiens data lästs av någon utomstående, huruvida författarnas förförståelse har 

beskrivits och om urval, datainsamling och analys beskrivits detaljerat (Wallengren & 

Henricson, 2012, s 488). I denna studie har data regelbundet granskats, varefter fler iterationer 

i analys och kategorisering skett innan ytterligare granskning av materialet har genomförts. 

Metod för urval, datainsamling och analysprocess har även beskrivits. 

Slutsatser 

Resultatet av studien tyder på att föräldrar kräver omvårdnad precis som sitt barn. De får inte 

förbises trots att det är barnet som lider av ohälsa. Det är viktigt att vårdpersonal lyssnar på 

föräldrarna, ger god information och har en bra attityd. Detta måste göras på ett 

individualiserat sätt där föräldrarna måste förstås utifrån deras kontext.  
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Genom att ge god information och ett bra bemötande samt ha en god attityd kan vårdpersonal 

hjälpa föräldrar att förstå känslor och hantera nya situationer som uppkommer till följd av 

barnets ohälsa. Detta kan innebära en öppenhet mellan föräldrar och vårdpersonal, vilket i sin 

tur kan leda till ett öppet klimat där föräldrar vågar ställa frågor och inte känner sig dömda av 

vårdpersonalen. Genom att ha genuina samtal och finnas tillgänglig för föräldrarna ökar vi 

deras tillit till oss och därmed öppnar upp för att de ska våga be om den hjälp de behöver.  

Resultatet av studien kan användas av vårdpersonal för att kunna ge föräldrar råd och stöd. 

Detta kan i sin tur göra att föräldrarna blir mer involverade i vården av barnet. Detta ser vi 

som en positiv effekt då anhöriga kan vara en god resurs för personer med psykisk ohälsa. Vi 

anser att resultatet av studien kan bidra till att vårdpersonal kan ge lika god omvårdnad till 

föräldrarna som till patienten (barnet). 

Utifrån resultat av studien ser vi gärna att vidare forskning genomförs med fokus på 

effekterna av ett gott bemötande gentemot föräldrar, från vårdpersonal, men också hur detta i 

förlängningen påverkar barnen. Ännu ett intressant område är huruvida vårdpersonalens 

utbildning påverkar fördomar och om det i sin tur påverkar föräldrarnas mående.  
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