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Sammanfattning 

Bakgrund: När en familjemedlem insjuknat i psykisk sjukdom kan det upplevas 

förändringar inom familjen där deras sätt att leva tillsammans påverkas. Schizofreni 

klassas som en av de vanligaste psykiatriska folkhälsosjukdomarna och inom den 

svenska sjukvården uppges omkring 35 000 personer vid något tillfälle ha vårdats inom 

psykiatrisk heldygnsvård för schizofreni. Detta är en kronisk psykisk sjukdom som 

karaktäriseras av många olika symtom. Personen är i behov av löpande vård, behandling 

och stöd, där sjuksköterskans omvårdnadskunskap utgör en stor betydelse.          

Syfte: Beskriva upplevelser av att vara förälder till ett barn Schizofreni.                 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie som är baserad på tio kvalitativa vetenskapliga 

artiklar.                                                                                                                                  

Resultat: Resultatet visade att föräldrar upplevde negativa känslor kring att vara 

förälder till ett barn med schizofreni. Föräldrarna upplevde stigmatisering och brist på 

stöd från samhället men även från bekanta och familjemedlemmar. Kunskapen kring 

barnets sjukdom var minimal hos dessa föräldrar och resulterade i en sämre förståelse 

för sjukdomen. Personliga uppoffringar och att de levde utifrån sitt barn orsakade 

minskad livskvalitet. Dessa föräldrar upplevde ett stort ansvar gentemot barnet, vilket 

resulterade i att föräldrarna försummade sina egna arbeten för att ha möjlighet att ta 

hand om barnet. Det framkom även att dessa föräldrar blivit utsatta för både verbalt och 

fysiskt våld, vilket fick föräldrarna att uppleva rädsla för sitt barn. Relationen mellan 

föräldrarna försämrades medan relationen mellan föräldern och barnet blev starkare. 

Föräldrarna använde också olika copingstrategier för att kunna hantera sin 

livssituation                                                                                                

Slutsats: Stigmatisering, bristande kunskap och negativa upplevelser är vanligt 

förekommande. Det bristande stödet från sjukvården är därför viktigt att åtgärda för att 

se till att dessa föräldrar får bättre möjligheter och hjälpmedel till att hantera och 

bearbeta sin situation.  

Nyckelord: Föräldrar, schizofreni, upplevelser  



 

 

Abstract 

Background: When a family member becomes ill with mental illness, changes can be 

experienced within the family where their way of living together gets affected. 

Schizophrenia is classified as one of the most common psychiatric public health 

disorders and within the Swedish health care system, about 35,000 people declared, at 

some point, been cared for in psychiatric full-day care. This is a chronic mental illness 

that is characterized by many different symptoms. This makes the person in need of 

ongoing care, treatment and support, where the nurse's nursing knowledge is of great 

importance.               

Purpose: Describe experiences of being a parent of a child with schizophrenia.    

Method: A descriptive literature study based on ten qualitative scientific articles. 

Result: The result showed that parents experienced negative feelings about being a 

parent of a child with schizophrenia. The parents experienced stigmatization and lack of 

support from society but also from acquaintances and family members. Knowledge of 

the child's illness was minimal in these parents and it resulted in a poorer understanding 

of the disease. Personal sacrifices and the fact that they lived on the basis of their child 

caused a low quality of life. These parents experienced a great responsibility towards 

the child, which resulted in that parents neglected their own work to be able to take care 

of the child. It also revealed that these parents were exposed to both verbal and physical 

violence, which caused the parents to experience fear for their child. The relationship 

between the parents deteriorated while the relationship between the parent and the child 

became stronger. The parents also used different coping strategies to manage their life 

situation                                                                                                                               

Conclusions: Stigmatization, lack of knowledge and negative experiences are common. 

The lack of support from healthcare is therefore important to fix to ensure that these 

parents have better opportunities and tools to manage and process their situation.  

Keywords: Experiences, parents, schizophrenia 
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1. Introduktion 

 

1.1 Föräldrarollen - hur familjeband och omvårdnad ser ut när ett barn har schizofreni 

 

När en familjemedlem insjuknat i psykisk sjukdom kan det upplevas förändringar inom 

familjen. Denna förändring kan framträda hos den insjuknade enbart, eller så kan det 

reflekteras i familjen där deras sätt att leva tillsammans påverkas (Ahlström 2014). En 

förändring kan ske inom olika tidsramar. Det vill säga att detta kan ske sakta över lång 

tid och vara minimalt märkbart eller hastigt och omskakande (Ahlström 2014). 

Familjebandet är en stor faktor som påverkar det dagliga livet för föräldrar med 

schizofrena barn (Wiguna et al. 2015). En av de viktigaste faktorerna för en lyckad 

rehabilitering och omvårdnad för en person med schizofreni är dess familj och föräldrar 

(Mattsson 2014). Ofta försvinner den sjukes sociala nätverk och kvar står föräldrarna 

som uppmuntrar, uppger hopp, bibehåller livsdrömmar och påminner om de vardagliga 

aktiviteterna. För att hjälpa barnet med de vardagliga aktiviteterna är det viktigt att 

föräldrar skapar rutiner som medför att det blir lättare att förutse och strukturera upp 

aktiviteterna (Mattsson 2014). I regel är föräldrar vårdnadshavare till sitt barn till och 

med att barnet fyllt 18 år. Trots att barnet fyllt 18 så är föräldrarna fortfarande förälder 

till sitt barn och ett barn är alltid ett barn till sina föräldrar trots att denne är över 18 år 

(Magnusson 2018). Detta innebär att alla inkluderade artiklar i resultatet berör barn i 

alla ålder, även i vuxen ålder. 

 

1.2 Schizofreni 

 

Schizofreni klassas som en av de vanligaste psykiatriska folkhälsosjukdomar och inom 

den svenska sjukvården uppges omkring 35 000 personer, under deras livstid vårdats, 

vid något tillfälle, inom psykiatrisk heldygnsvård (Mattsson 2014). Män tenderar att 

insjukna i sen tonår medan kvinnor oftast insjuknar i schizofreni lite senare (Mattsson 

2014). Schizofreni är en kronisk och psykisk sjukdom som påverkar livsstil, men även 

sociala och andliga faktorer (Hsu & Tu 2014). Detta är en sjukdom som karaktäriseras 

av symtom som hallucination, illusion, kognitiv och social försämring som är i behov av 

löpande vård, behandling och stöd (Ghosh & Greenberg 2012). Sjukdomen presenterar 

även en rad andra symptom, såsom vanföreställningar, bisarra beteenden och 

tankestörningar, liksom socialt tillbakadragande, brist på energi och nedsatt 
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uppmärksamhet, vilket speglar förlusten av normala funktioner. Det finns en risk på 1 % 

att insjukna i denna sjukdom under sin levnadstid (Wiens & Daniluk 2009). Föräldrar är 

i regel de primära vårdgivarna eftersom 98 % av de schizofrena barnen bor kvar hos 

sina föräldrar (Poonnotok, Thampanichawat, Patoomwan & Sangon 

2016).                                                                                       

1.3 Att leva med schizofreni 

 

Studier gjorda på hur personer upplever sin schizofreni visar på att de flesta blir rädda, 

förvirrade och utmattade av att ha hallucinationer, att inte veta vad som är verklighet 

och av att höra inre röster (Walsh, Hochbrueckner, Corcoran & Spence 2016). Att få 

kontroll över dessa röster och hallucinationer är ett viktigt steg för dessa personer i sin 

rehabilitering från sjukdomen. De flesta som lider av schizofreni försöker att acceptera 

sin livssituation som en sorts copingstrategi för att kunna hantera och återhämta sig i sin 

sjukdom. Personer med schizofreni känner sig ofta inte accepterade av samhället vilket 

medför känslor som skam över sin sjukdom (Walsh et al. 2016). De flesta önskar också 

att de kunde gå tillbaka till det normala liv de levde innan sjukdomen och de vill ofta 

vara delaktig i sin egen vård genom att få relevant information samt utforma sin 

vårdplan tillsammans med sjukhuspersonal (Mattsson 2014). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll och bemötande gentemot anhöriga till personer med psykisk 

ohälsa 

 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde inom hälso- och sjukvården, där deras 

främsta roll och mål är att främja hälsa och välbefinnande. Detta görs genom att 

sjuksköterskan stärker och stödjer människors hälsoutveckling på personnivå utifrån 

begreppen hälsa, människa, miljö och vårdande. Hälsa utgår ifrån att se hela människan 

och inte enbart frånvaro av sjukdom. Människan kan ses som en generell eller unik 

enhet av kropp, själ och ande där hänsyn ska tas till dess miljö. Vid vårdandet ger 

sjuksköterskan stöd, guidning och aktiv hjälp (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

Sjuksköterskans omvårdnadskunskap utgör en stor betydelse för behandling och 

stödinsatser vid psykisk ohälsa som ska hjälpa både den drabbade samt dennes 

närstående (Mattsson 2014). Detta görs via att skapa en allians, vilket kan göras via 

samverkan med både patient, närstående samt berörda vårdgivare. Denna samverkan 
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kräver utgångspunkt utifrån det fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer som 

patient och närstående besitter. Sjuksköterskans omvårdnadskunskap inom psykisk 

ohälsa utgör en stor betydelse och berör viktiga delar i relationen, bemötandet och 

behandlingens sammanvävnad (Mattsson 2014). Att som sjuksköterska erbjuda en 

optimal behandling för personer med Schizofreni kan också vara en utmaning i sig 

eftersom exempelvis våld är ett existerande bekymmer som finns inom den psykiatriska 

professionen (Hsu & Tu 2014). 

 

1.5 Teoretiska referensramar 

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre kärnbegrepp som definierar 

känsla av sammanhang (KASAM). Begriplighet syftar på den utsträckning som 

personen upplever både yttre och inre stimuli. Hanterbarhet besitter en formell 

definition om vilken grad personen upplever sig ha resurser till dennes förfogande. 

Meningsfullhet är den slutliga komponenten i begreppet KASAM och påvisar vikten av 

delaktighet. Detta begrepp ger en stor inverkan på personens motivation (Antonovsky 

2005). Det finns två nivåer som man kan ha på varje begrepp, hög eller låg, som kan 

kombineras i åtta olika kombinationer. Kombinationerna visar på vilken förutsägelse 

personen besitter vilket kallas för prediktion. Dessa prediktioner kan varieras över tid, 

beroende på situation och livserfarenhet. De tre komponenter som utgör KASAM tillför 

en helhet hos personen. Hanterbarhet, meningsfullhet samt begriplighet påverkar 

personens upplevelser och uppfattning kring sitt liv och sin situation (Antonovsky 

2005). Om dessa komponenter är hög så besitter personen en hög KASAM, om de är 

låg så resulterar det i en låg KASAM. Vid en hög KASAM är personen övervägande 

stabil och besitter en stor chans att hantera situationer som uppfattas svåra eller jobbiga 

på ett bra sätt. Däremot vid låg KASAM upplevs situationer oftast som påfrestande eller 

orättvisa (Antonovsky 2005). Begreppet KASAM är också ett centralt begrepp i hur 

personer hanterar olika stressande situationer och fortsätter att upprätthålla sin hälsa (Li 

2015). Studien visar också på att KASAM indirekt påverkar en individs psykologiska 

hälsa och stressreaktion via olika copingstrategier. Copingstrategier är olika strategier 

som människor använder sig av för att hantera livets olika stressfulla utmaningar. Några 

exempel som hör till de vanligaste strategierna är problemlösande, känslofokuserad och 

undvikande coping (Li 2015). KASAM är en relevant referensram att använda sig av till 

denna studie eftersom upplevelser hos andra kan skapa en förståelse om hur 
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livssituationen uppfattas utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att 

sedan dra slutsatser om vilken nivå av KASAM som dessa personer besitter.  

1.6 Problemformulering 

 

Att vara förälder till ett barn med schizofreni kan vara utmanande då det kan uppstå 

förändringar, både i familjen och hos den sjuke som påverkar livssituationen. Det kan 

också vara omskakande för föräldrar att genomgå en stor förändring med den sjuke, 

vilket kan medföra svårigheter med att inge hopp, stötta och strukturera upp barnets 

vardagsaktiviteter, samtidigt som dessa föräldrar genomgår förändringar hos sig själva. 

Schizofreni är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna, som i regel debuterar i unga 

år. Män insjuknar ofta i sen tonår medan kvinnor insjuknar något senare och under en 

livstid finns det en övergripande risk på 1 % att insjukna. Ungefär 98 % av de 

schizofrena barnen bor kvar i sin ursprungsfamilj där deras föräldrar vanligtvis är de 

primära vårdgivarna. Med föräldrar menas de rättsliga föräldrarna till dessa schizofrena 

barn, det vill säga biologisk- eller adoptiv-mor eller far. Få studier har sammanställt 

föräldrars upplevelser av att vara förälder till ett barn med schizofreni. Det anses därför 

vara viktigt att undersöka detta ämne för att få en bättre förståelse till hur dessa föräldrar 

påverkas av att vara vårdgivare till sitt barn. Detta kan i sin tur leda till en ökad 

förståelse hos sjuksköterskor och vårdpersonal om hur dessa föräldrar upplever sin 

situation och därmed kan föräldrar bemötas adekvat utifrån detta. 

 

1.7 Syfte: 

 

Beskriva upplevelser av att vara förälder till ett barn med Schizofreni 

1.8 Frågeställning: 

 

Vilka upplevelser beskrivs av att vara förälder till ett barn med schizofreni? 

2 Metod 

 

2.1 Design 

 

Detta arbete är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 
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2.2 Sökstrategier 

De databaser som användes i sökandet av artiklar är: CINAHL, PsycINFO och MedLine 

via PubMed. Dessa databaser valdes eftersom deras lämplighet för att finna artiklar, 

inom ämnet omvårdnad, är stor (Polit & Beck 2012). I CINAHL och PsycINFO 

användes begränsningarna: Engelskt publicerade artiklar mellan åren 2010 till 2019 och 

“Linked to fulltext”. I majoriteten av sökningarna användes “Peer review” eftersom det 

resulterade i flest relevanta artiklar för denna studie. I PubMed användes 

begränsningarna åldersgräns 10 år och “Fulltext”. I majoriteten av sökningarna i 

CINAHL användes ”Title” till ordet Schizophrenia vilket innebär att ordet finns med i 

titeln på artiklarna vilket resulterade i fler antal relevanta artiklar för denna studie. 

De sökord som använts för att hitta dessa relevanta artiklar i databaserna var: 

“Schizophrenia”, “Parents”, “Experience”, “Parents experience” “NOT Review”, 

“Perception”, “View”, “Qualitative research”, “Schizophrenic children” och “Parent 

perspective”. Ordet “Caregiver” valdes bort som sökord eftersom det kan vara 

exempelvis en sambo, make/maka, syskon eller barn vilket inte var relevant för denna 

studie. Därför valdes “Parents” för att hitta rätt undersökningsgrupp. Alla dessa sökord i 

databassökningarna användes i olika sökkombinationer med de booleska termerna 

AND, OR och NOT mellan varje ord för att öka relevansen bland träffarna i databaserna 

(Polit & Beck 2012). Majoriteten av de sökord som användes testades först med 

headings och MeSH-termer. Detta resulterade i färre träffar samt icke relevanta artiklar 

för detta arbete. Se tabell 1.  
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Tabell 1: Utfall av sökstrategi 

 

 Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 
  Söktermer   Antal 

träffar 
  Möjliga 

Artiklar 
 (exklusive 

dubbletter) 

 Valda 

Artiklar 

 MedLine via 

PubMed 

 10 år, Engelsk, 

Full text 
2019-08-28 

"Schizophrenia" [MesH] 

AND "Parents"[MeSH] 

AND Experience NOT 

Review 

 21  0 

 

 MedLine via 

 PubMed 

10 år, Engelsk, Full 

text 
2019-08-29 

 Parents experience AND 

Schizophrenia NOT 

Review  

 130 7  1  

 CINAHL   2010-01-01 -2019-

08-28, 
Engelsk, Linked To 

Fulltext, Peer 

review 
2019-08-28 

 Parents AND Experience 

AND Schizophrenia 

(title)  NOT review 

 19  3   1  

 CINAHL   2010-01-01 -2019-

08-28,  
Engelsk, Linked To 

Fulltext, Peer 

review 
 2019-08-28 

 Parent perspective OR 

Experience OR 

Perception OR View 

AND Schizophrenia 

(title) AND Qualitative 
research NOT Review 

 57  5   3  

 CINAHL   2010-01-01 - 

2019-08-28, 
Engelsk, Linked To 

Fulltext 
 2019-08-28 

 Schizophrenic children 

AND Parents NOT 

Review 

 8  1   1  

     PsycINFO   2010-01-01 

-  2019-08-28, 
Engelsk, Linked To 

Fulltext, Peer 

review 
 2019-08-28 

 Parents AND Experience 

AND Schizophrenia 

(title) NOT Review 

 32  6   4  

      Totalt: 

267 st. 
 Totalt: 

22 st. 
 Totalt: 

10 st. 
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2.3 Urvalskriterier 

 

De artiklar som var “Reviews” exkluderades eftersom de inte är primärkällor. En 

litteraturstudier ska främst bestå av primärkällor (Polit & Beck 2012). Artiklar som 

saknade vetenskaplig uppbyggnad enligt IMRAD exkluderades eftersom IMRAD är 

viktigt för vetenskapligheten i en artikel. IMRAD innebär att artikeln består av en 

Introduktion, Metod, Resultat samt en Diskussion (Polit & Beck 2012). Fulltext valdes 

för att exkludera artiklar som inte skulle vara tillgängliga och de artiklar som innehöll 

andra psykiska sjukdomar förutom schizofreni valdes bort. De artiklar som inkluderats i 

litteraturstudien är vetenskapliga och författarna till artiklarna är kopplade till ett 

universitet. Ett annat inklusionskriterie är att artiklarna ska vara tillräckligt relevant för 

denna studies syfte, det vill säga att dessa artiklar belyser upplevelser av att vara 

förälder till ett barn med Schizofreni. Ett annat inklusionskriterie är också att det ska 

framkomma tydligt i artiklarna att det är föräldrars upplevelser och inte andra 

familjemedlemmar eller anhöriga. Enbart kvalitativa artiklar inkluderades i studien. 

Kvalitativa artiklar tenderar att bli flexibla och kapabla till att anpassa sig efter ny 

information som framkommer under studiens gång. De tenderar också till att bli mer 

holistiska och möjliggör att förstå helheten (Polit & Beck 2012). 

 

2.4 Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar 

 

Sökningar av artiklar gjordes i databaserna: MedLine via PubMed, CINAHL och 

PsycINFO vilket resulterade i 267 träffar sammanlagt. För att välja ut artiklar lästes 

översiktligt alla titlar igenom, där 230 artiklar valdes bort då dessa inte var relevanta 

eller inte svarade på denna studies syfte. Därefter återstod 37 artiklar för granskning, där 

nio dubbletter exkluderades och 28 artiklar återstod. Sex artiklar gick inte att öppna 

vilket resulterade i 22 möjliga artiklar. Därefter gjordes en noggrann relevans och 

kvalitetsgranskning av artiklarna, genom att läsa varje artikel i helhet samt genom att 

granskningsmallar fylldes i (Polit & Beck 2012). Se Bilaga 1 och 2. Under 

granskningen exkluderades 12 artiklar då dessa var kvantitativa eller inte innehöll 

studiens inklusionskriterier. Resterande tio artiklar bedömdes av båda författarna hålla 

en hög relevans och kvalité. Sökningarna resulterade därför i tio stycken användbara 

artiklar till denna studie. Se Figur 1. 
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Figur 1: Flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

 

En tematisk innehållsanalys användes i bearbetningen av artiklarna. Denna typ av 

innehållsanalys är ett grundläggande steg för bearbetning av artiklar (Aveyard 2014). 

Första steget i dataanalysen som gjorts av båda författarna var att få en begriplig 

översikt av de artiklar som hittats samt se tillvägagångssättet för varje artikel. Detta 

gjordes genom att fylla i mallar om artikelns design, ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys, syfte och resultat. Se bilaga 3 och 4. Båda författarna 

läste därefter igenom resultatdelen och sammanfattade innehållet för att skapa en 

förståelse för vad varje artikel handlade om. För att få en helhet av artiklarna, tolkades 

och skrevs resultaten från varje artikel ned i ett eget dokument för att se vilka resultat 

som uppkom samt hur dessa var kopplade till varandra. Detta steg är en 

rekommendation för att lättare analysera innehållet (Aveyard 2014). Därefter 

identifierades olika teman som hade en eller flera anknytningar till det aktuella syftet. 

Dessa teman färgkodades för att lättare kunna urskilja dessa åt, samt för att se deras 

samband med varandra. Dessa namngavs sedan och grupperades i dokumentet med 

passande data under varje tema. I resultatdelen tilldelades dessa teman egna rubriker, 

samt skapades underrubriker till dessa huvudteman. Aveyard (2014) menar att 

underrubriker som på något sätt relaterar till eller har ett samband till huvudteman, visar 

på att det finns olika aspekter som passar in under varje huvudtema. Se Figur 2. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
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Meningen med en deskriptiv studie är att beskriva observationer och konversationer; 

information gällande ageranden och dialoger samt att innehållet är insamlat på ett så 

fullständigt samt objektivt sätt som möjligt (Polit & Beck 2012). Författarna till denna 

litteraturstudie följde de etiska riktlinjerna angående fusk, plagiat och förfalskning. 

Hänsyn togs till de utvalda artiklarnas konfidentialitet och allt som presenteras i studien, 

det vill säga att datainsamlingen framställdes på ett objektivt sätt. De artiklar som 

författarna hittade via databassökningar är opartiskt och kritiskt granskade och 

bearbetades med ett neutralt tillvägagångssätt. Förfalskning av de användbara artiklarna 

förekom inte i denna studie, vilket är ett etiskt sätt att förhålla sig till enligt Polit & 

Beck (2012). Feltolkning försöktes noga att undvikas och all fakta refererades enligt 

riktlinjerna. 

 

3. Resultat 

Detta resultat innefattar tio stycken kvalitativa artiklar använts som källor. Artiklarna är 

internationella och studierna genomfördes i flera olika länder och världsdelar. Se bilaga 

3. Analysen av alla studier resulterade i sex huvudteman och sex underteman utifrån 

fyra huvudteman. Dessa huvudteman och tillhörande undertema namngavs: 3.1 

Upplevelse av stigmatisering (3.1.1 Brist på stöd), 3.2 Upplevelse av kunskap och 

okunskap, 3.3 Upplevelse av coping (3.3.1 Livskvalité), 3.4 Upplevelse av ansvar (3.4.1 

Arbete och 3.4.2 Oro inför framtiden), 3.5 Upplevelse av våld och aggression, och 3.6 

Upplevelse av Relationer (3.6.1 Upplevelse av negativ påverkan på relationer och 3.6.2 

Upplevelse av positiv påverkan på relationer). Se Figur 2. Författarna till studien har 

valt att använda sig av ordet barn i resultatet istället för person, eftersom alla de 

vetenskapliga artiklarna skildrar föräldrars upplevelser av sitt barn och inte en person.  

Figur 2: Översikt för syfte, huvudtema & undertema. 
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3.1 Upplevelse av stigmatisering 

Föräldrarna uppger i två studier att en stigmatisering i form av en negativ attityd råder i 

samhället och som är direkt riktat mot psykisk ohälsa (Blomgren Mannerheim, 

Hellström Muhli & Siouta 2016; Krupchanka et al. 2016). En studie från Vitryssland 

betonar föräldrars upplevelser av stigmatisering på grund av deras barns schizofreni och 

att detta skapar negativa rykten mot familjen. Föräldrarna upplevde att bekanta både 

inom familjen och utanför tar avstånd. De upplevde, på grund av stigmatiseringen, 

direkt eller indirekt känslor som övergivenhet, psykisk smärta, synd, rädsla, ångest och 

hopplöshet (Krupchanka et al. 2016). 

3.1.1 Brist på stöd 

I två studier framkom det att föräldrar upplevde brist på stöd genom att det var svårt att 

prata med andra angående att deras barn lider av psykisk ohälsa (Blomgren Mannerheim 

2016; Ntinda & Nkwanyana 2017). I en studie från Swaziland upplevde de flesta 

föräldrar att de behövde stöd från andra för att hantera sin situation. Föräldrarna 

upplevde att de varken fick något känslomässigt eller finansiellt stöd som de skulle 

behövt från familjemedlemmar, syskon, anhöriga eller vänner. Detta eftersom deras 

anhöriga inte vill ha någon kontakt med familjen efter att deras barn insjuknat i 

schizofreni. Vissa upplevde också att anhöriga inte vill ha någon kontakt då de trodde 

att barnen var besatt av onda andar (Ntinda & Nkwanyana 2017). 

3.2 Upplevelse av kunskap och okunskap 

Föräldrar upplevde i tre studier att de inte fått tillräcklig information angående deras 

barns sjukdom (Blomgren Mannerheim et al. 2016; Marques de Oliveira & Furegato 

2012; Mcauliffe, O’Conno & Meagher 2013; Ntinda & Nkwanyana 2017). Föräldrar 

uppger från studien i Swaziland att det behövs mer information för att få mer kunskap 

om hur barn med schizofreni ska behandlas och varför de kan uppföra sig annorlunda. 

Vissa av föräldrarna uppger att de inte hade tidigare erfarenheter om schizofreni och att 

de upplevde en stor okunskap om hur de skulle agera i vissa situationer (Ntinda & 

Nkwanyana 2017). I en Irländsk studie upplevde föräldrar att okunskapen medförde en 

emotionell tyngd (Mcauliffe, O’Conno & Meagher 2013). I en studie genomförd i 

Sverige framkom det att föräldrar upplevde att samtal med terapeuter eller andra 

professionella var värdefullt, något som de flesta saknade när deras barn insjuknade 
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(Blomgren Mannerheim et al. 2016). Många av föräldrarna upplevde också frustration 

över att den psykiatriska vården inte ger svar på föräldrarnas frågor och funderingar, 

och att den information som går ut är otillräcklig. De beskriver att deras barn får bra 

stöd och hjälp från sjukvården men att stöd för de själva och anhöriga uteblir (Blomgren 

Mannerheim et al. 2016). I en studie från Brasilien uppger föräldrar att eftersom när 

tiden hade gått och de fått mer erfarenhet och kunskap av att vårda sitt barn samt pratat 

med andra sakkunniga och erfarna inom schizofreni, så accepterade dessa föräldrar 

lättare deras barns psykiska sjukdom (Cristina Bellini, Soares Cunha, Fernandes 

Cardoso da Silva & Cristina Ciccone Giacon 2016). 

3.3 Upplevelse av coping 

Föräldrar upplevde i den irländska studien att de kunde använda många olika typer av 

copingstrategier, som exempelvis känslofokuserad och problemlösande coping, för att 

anpassa sig till sin livssituation. Socialt stöd, medicinering, samtal, hålla sig sysselsatt, 

ledighet och positiv attityd var några resurser som upplevdes viktiga för hur föräldrarna 

använde sig av coping för att hanterar sina upplevelser, minimera negativa känslor och 

hantera sitt mående (Mcauliffe et al. 2013). Den svenska studien visade att en 

copingstrategi som föräldrar haft erfarenhet av och som fungerade bra var att det gick 

bra för deras barn och att de fick höra det av andra, exempelvis från vårdpersonal när de 

ansåg att medicineringen fungerat bra (Blomgren Mannerheim et al. 2016).  Många 

föräldrar i studien från Swaziland hanterar den svåra livssituationen med att finna tröst 

och stöd hos gud, då de tror att det som har hänt deras barn är guds vilja (Ntinda & 

Nkwanyana 2017). 

3.3.1 Livskvalitet                                                                                                         

I den Irländska studien framkom att personliga uppoffringar gjordes av många föräldrar 

för att deras barn skulle få en så bra livskvalitet som möjligt. Föräldrar vill deras barn 

väl och gör sitt bästa för att se till att barnet får det bekvämt (Mcauliffe et al. 2013). I 

den Brasilianska studien uppger föräldrar att när de tog sig an rollen som vårdgivare till 

sitt barn så förändrades hela deras liv. De upplevde att de enbart lever för sitt barn och 

inte sig själva (Cristina Bellini et al. 2016). I en studie från Nya Zeeland beskrev 

föräldrar att de upplevde den första tiden efter barnets diagnos som ångestladdad med 

känslor som förvirring, hjälplöshet och isolering. Föräldrarna upplevde ibland att det var 

svårt att acceptera faktumet och upplevde en sorg för barnet (Landon, Pike, Diesfeld & 
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Shepherd 2016). I en studie från Kanada upplever föräldrar att den konstanta 

psykologiska stressen inombords påverkade deras liv. Ofta påverkade den inre stressen 

föräldrarna med både psykologiska som fysiska besvär (Young, Vandyke, Jacob, 

McPherson & Murata 2019). 

3.4 Upplevelser av ansvar 

Tre studier visar på att föräldrar upplevde att det var deras ansvar att ta hand om sitt 

barn så att han eller hon kan skapa de bästa förutsättningarna för sitt liv trots att denne 

lever med sjukdomen schizofreni (Blomgren Mannerheim et al. 2016; Cristina Bellini et 

al. 2016; Paul & Nadkarni 2017). I studien från Brasilien upplever föräldrar att de 

ansvarar över många olika saker som att handla mat och kläder till att kämpa för att 

barnet ska få de bästa förutsättningarna (Cristina Bellini et al. 2016). Två studier visar 

att den djupa känslan av ansvar som infinner sig hos föräldrar får de att fortsätta stödja 

barnet även i de svåraste perioderna av barnets sjukdom (Blomgren Mannerheim et al. 

2016; Paul & Nadkarni 2017). Om detta bidrog till att barnen blev stabila i sin sjukdom 

kände föräldrarna i den svenska studien att de kunde slappna av mer och må bättre, dock 

tog detta samtidigt mycket tid och energi (Blomgren Mannerheim et al. 2016). 

3.4.1 Arbete 

I tre studier uppkom det att många föräldrar inte kunde jobba eller hade mist sitt arbete 

på grund av sin vårdarroll, då all tid gick till att vårda och se till barnets bästa. En stor 

orsak som de uppger till att de inte kunde arbeta var för att det inte fanns någon annan 

som kunde hjälpa till i vårdandet då de flesta anhöriga vägrade ställa upp (Blomgren 

Mannerheim et al. 2016; Cristina Bellini et al. 2016; Ntinda & Nkwanyana 2017). Den 

svenska studien visade att föräldrar ofta försummade sina arbeten då de till vilket pris 

som helst ställde upp för sina barn. Detta uppgav föräldrarna att de gjorde för att visa att 

de var bra föräldrar, som tog ansvar för sitt barn. Samtidigt upplevde föräldrarna att 

arbetet gav tid till att tänka på annat och sätta verkligheten på paus (Blomgren 

Mannerheim et al. 2016). 

3.4.2 Oro inför framtiden 

Två studier visar på att många föräldrar upplevde oro inför framtida ansvar och över vad 

som kommer ske med deras barn då de inte längre finns eller var kapabla till att ta hand 

om barnet längre (Mcauliffe et al. 2013; Ntinda & Nkwanyana 2017). Föräldrar i den 
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irländska studien upplevde en rädsla inför framtiden tillsammans med känslor som 

osäkerhet, hopp och ängslan. Oron var bestående kring föräldrarnas känslor för 

framtiden när de inte vet ifall någon annan kan ta över i deras ställe (Mcauliffe et al. 

2013). 

3.5 Upplevelse av våld och aggression 

 

Två studier visade att föräldrar upplevde att de värsta sidorna av att ta hand om ett barn 

med schizofreni var våld och aggressionsproblem. Föräldrarna uppger att barnen använt 

våld och aggressioner riktade direkt mot de tidigare och att barnet ofta var stark 

(Marques de Oliveira & Furegato 2012; Ntinda & Nkwanyana 2017). Föräldrar i studien 

från Kanada upplevde att de vid olika tillfällen blivit tvungna att tillkalla polis då de 

varit rädda för sin egen säkerhet, sitt barns säkerhet men också för andras säkerhet. 

Föräldrarna upplevde att de under tidens gång lärt sig förutse farliga situationer som kan 

uppkomma och undviker risken genom att exempelvis hålla sig borta från vissa 

situationer eller gömma undan farliga föremål (Young et al. 2019). I två artiklar 

framkom det också att barnets extrema beteende, däribland paranoia och misstro 

skapade en stor stress hos föräldern (Gloriaa et al. 2018; Landon et al. 2016). 

Föräldrarna i studien från Nya Zeeland upplevde att de var tvungna att acceptera barnets 

beteende och försöka undvika oenighet eftersom de hade erfarenhet av att en felsägning 

kunde resultera i våld, aggressioner och verbala övergrepp (Landon et al. 2016). I en 

studie från Ghana upplevde föräldrar också att barnen med avsikt förstör andras 

egendom vilket var kostsamt för föräldrarna då de både blir en ekonomisk förlust men 

också en konstant oro över att behöva vakta barnen (Gloriaa et al. 2018). 

  

3.6 Upplevelse av relationer 

3.6.1 Upplevelse av negativ påverkan på relationer  

I en studie från Indien uppger föräldrar att de utsätts för mycket psykiska och 

känslosamma påfrestningar i sin roll som vårdgivare (Paul & Nadkarni 2017). I studien 

från Irland upplevde föräldrarna ett starkt emotionellt band till sina barn som både var 

negativt och positivt (Mcauliffe et al. 2013). I två studier upplevde föräldrar sorg och 

saknad av det barn som de hade innan sjukdomen. De upplevde dock inte sitt barn som 

en börda (Mcauliffe et al. 2013; Paul & Nadkarni 2017). Föräldrarna i den irländska 
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studien upplevde att deras relation till varandra påverkas negativt av deras barns diagnos 

eftersom det finns en stor brist på kvalitetstid (Mcauliffe et al. 2013). Den svenska 

studien visar att äktenskap ofta bryts upp och nya förhållanden upplevdes svåra att 

bevara, då all tid läggs på barnet (Blomgren Mannerheim et al. 2016). 

3.6.2 Upplevelse av positiv påverkan på relationer  

 

I två studier uppger föräldrar att de fått ett förbättrat förhållande med barnet på grund av 

dess sjukdom (Cristina Bellini et al. 2016; Ntinda & Nkwanyana 2017). Föräldrar i 

Brasilien upplevde att när de släppte känslorna av skuld och blev mer kärleksfulla mot 

barnet så bildades en nära relationen till varandra (Cristina Bellini et al. 2016). Många 

föräldrar från Swaziland upplevde också att deras roll som vårdgivare kändes mer 

tillfredsställande när de var mer involverade i sitt barns liv (Ntinda & Nkwanyana 

2017). Kärleken till sina barn gjorde också att föräldrarna från Irland kunde se en 

positiv sida av deras situation och möjliggjorde att deras upplevelse av deras vårdande 

roll fått en mening (Mcauliffe et al. 2013). Studien från Indien visade också på att 

föräldrarnas vårdande roll möjliggjorde att de upplevde mycket kärlek och hängivenhet 

från sitt barn (Paul & Nadkarni 2017). 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att ta hand om en person 

med schizofreni. De största negativa faktorerna som framkom i studien var att föräldrar 

upplever stigmatiseringen från samhället och människor i deras omgivning; brist på stöd 

från andra då de tar avstånd från föräldrarna; brist i föräldrars kunskap kring barnets 

sjukdom som försvårar hanteringen av barnets beteende; minskad livskvalité orsakad av 

personliga uppoffringar och sorg för barnets sjukdom; ett stort ansvar som påverkar 

föräldrarnas vanliga jobb negativt samt orsakar oroskänslor inför framtiden; rädslor och 

oro över barnets våldsamma beteende samt en försämrad relation mellan föräldrarna. De 

positiva faktorerna som framkom i resultatet var att föräldrar använder sig av olika 

copingstrategier för att hantera och hålla ihop sin livssituation. Föräldrarna upplevde 

också en förbättrad, fin och nära relation till sina barn vilket gav de tillfredsställelse och 

mening med att fortsätta ta hand om sitt barn.  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Påverkan av omgivningens bild av Schizofreni  

Ett av resultaten i detta arbete berör stigmatisering och utanförskap. Stigmatiseringen 

resulterade i att föräldrarna upplevde sig tvungna att minska kontakten med omvärlden 

och undvika sociala aktiviteter vilket resulterade i negativa känslor då de upplevde ett 

behov av en social samvaro (Blomgren Mannerheim et al. 2016; Krupchanka et al. 

2016; Ntinda & Nkwanyana 2017). Hur påfrestande situationer hanteras är direkt 

relaterat till KASAM, som formas genom bl. a. vilka sociala roller som utspelar sig och 

sociala sammanhang. Utan KASAM kan känslor som övergivenhet, utanförskap samt 

brist på stöd förekomma, som gör att situationen inte blir hanterbar (Antonovsky 2005). 

För att få situationen mer hanterbar och därmed högre KASAM krävs resurser i form av 

bland annat stöttning och trygghet. En förälder som är i behov av socialt stöd vill helst 

ta emot stöttning från de i sin närhet som oftast saknar utbildning inom ämnet, 

exempelvis från familj, vänner eller grannar (Ahlström 2014). Om detta sociala stöd 

saknas ges det ofta av professionella, vilket indikerar på att ett samarbete mellan både 

den behövande, dess sociala nätverk och de professionella behöver utvecklas och bli 

bättre (Ahlström 2014).    

4.2.2 Lärdom och förståelse 

Ett annat resultat som framkommit i detta arbete är den bristande kunskapen som finns 

både hos föräldrar och i samhället kring sjukdomen schizofreni. Föräldrar vet att det är 

något som inte fungerar som det ska med deras barns psykiska hälsa men inte varför. 

Detta innebär att de besitter väldigt lite kunskap kring deras barns sjukdom. Resultatet 

visar att de flesta studier är överens om att mer information behövs för skapa en djupare 

förståelse för att bättre kunna hantera olika situationer som dyker upp (Marques de 

Oliveira & Furegato 2012; Blomgren Mannerheim et al. 2016; Ntinda & Nkwanyana 

2017). Andra studier, utöver resultatet, belyser att det är professionella inom sjukvården 

som besitter de verktyg som kan förse föräldrar med rätt kunskap, och att dessa ska inge 

hopp för att minska den psykologiska bördan (Chang et al. 2017). Genom att göra en 

situation mer begriplig så resulterar det i att KASAM stärks. När en förståelse uppnås 

och när verktyg för att hantera situationen finns tillgänglig så kan begriplighet skapas. 

Ett sätt att uppnå förståelse är att förmedla kunskap, ha öppna dialoger, samt ge tydlig 

och återkommande information (Antonovsky 2005).     
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4.2.3 Hantering och problemlösning  

Resultatet visar också på att föräldrar använder coping för att hantera sin livssituation 

(Mcauliffe et al. 2013; Blomgren Mannerheim et al. 2016; Ntinda & Nkwanyana 2017). 

Resultatet visade på att många olika resurser hjälper till i användandet av coping och två 

vanligt förekommande copingstrategier som föräldrar använder sig av är 

problemlösande coping och känslostyrd coping (Mcauliffe et al. 2013). Andra studier, 

utöver resultatet, visar att de resurser som finns tillgängliga för en individ spelar en 

viktig roll i hur en person kan hantera en stressande händelse eller situation (Knudson & 

Coyle 2002). Problemlösande coping tenderar ofta till att försöka ändra och lösa 

ursprungskällan av stress, genom att exempelvis få sina barn att aktivt delta i aktiviteter 

eller hitta intressen som de kan fokusera på. Känslostyrd coping används för att minska 

eller hantera känslomässig ångest som är sammankopplad till den stressade situationen, 

genom att acceptera och distansera sig (Knudson & Coyle 2002). Genom att använda 

sig av känslostyrd coping så accepterar föräldrar att deras barn kan bete sig annorlunda 

och minskar därmed sina ansträngningar till att motivera barnet. Detta kan fungera som 

avslappnande för föräldrar då de kan koppla bort problemet (Knudson & Coyle 2002). 

I studien framkommer att föräldrar vill att deras barns ska ha en så bra livskvalité som 

möjligt och gör sitt bästa för att uppnå detta (Mcauliffe et al. 2013). Föräldrarna själva 

uppger låg livskvalité, då de endast bryr sig om sitt barn och inte sig själva längre 

(Cristina Bellini et al. 2016). Andra studier, utöver resultatet, visar att föräldrar till 

schizofrena tenderar att ignorera sina fysiska begränsningar. Det finns en känsla av att 

dessa är allsmäktiga när de vårdar någon annan, vilket kan leda till att de åsidosätter sig 

själva och har svårt att acceptera att de inte kan göra allt (Ribé et al. 2018). Livskvalité 

står i en högre ställning gentemot begreppet hälsa, och om livet saknar innehåll och 

mening så upplevdes inte hälsan inneha någon större betydelse längre (Willman 2014).  

4.2.4 Uppoffringar 

I resultatet framkommer också att föräldrar upplever ett stort ansvar att ta hand om sitt 

och lägger all sin tid på detta (Blomgren Mannerheim et al. 2016, Cristina Bellini et al. 

2016 & Paul & Nadkarni 2017). Resultatet visar också att föräldrarnas arbeten 

försummas på grund av detta (Ntinda & Nkwanyana 2017). Flera av studierna visar 

också på att det finns oroskänslor inför framtiden över vad som kommer ske med deras 

barn när de inte längre finns kvar (Mcauliffe et al. 2013; Ntinda & Nkwanyana 2017). 
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Forskning från resultatet visar att ett arbete att gå till gör det möjligt för många att 

känna sig professionella och släppa rollen som vårdgivare åt sina barn för att få en 

möjlighet till egentid (Blomgren Mannerheim et al. 2016). Tidigare forskning visar att 

brist på egentid och oroskänslor för sina barn kan vara ett hot mot hälsan då det kan 

påverka individens välbefinnande (Elgán & Fridlund 2014). 

4.2.5 Våldsutsatthet  

I resultatet framkom det att våld och aggression var ett vanligt förekommande i 

föräldrarnas liv. Det finns barn som utövar våld mot sina föräldrar som orsakar rädslor 

och oro hos föräldrarna (Marques de Oliveira & Furegato 2012; Young et al. 2019). 

Även rädslor för att andra människor kan komma till skada skapar oro hos föräldrar 

(Young et al. 2019). Våld inom familjer är ofta ett tabubelagt ämne som orsakar att det 

blir svårt att både synliggöra, åtgärda och förebygga. Ofta finns föreskrifter och 

beredskap på hur utsatta kvinnor och barn ska tas hand om efter att ha blivit 

våldsutsatta, något som dock saknas hos andra utsatta grupper (Benzein, Hagberg & 

Saveman 2014).   

4.2.6 Psykisk påfrestning och meningsfullhet 

Föräldrar upplever både negativa och positiva känslor i sitt förhållande till barnet. Flera 

av studierna visar på att förhållandet mellan varandra blir bättre och mer kärleksfullt 

(Cristina Bellini et al. 2016; Ntinda & Nkwanyana 2017). Studierna visade också på att 

föräldrar känner en mening och tillfredsställelse med att få vårda sitt barn (Mcauliffe et 

al. 2013; Ntinda & Nkwanyana 2017). Flera av studierna visade dock på negativa 

aspekter av ett nära förhållande till det sjuka barnet i form av psykiska påfrestningar, 

saknad av tidigare liv, stress och splittrade familjer (Blomgren Mannerheim et al. 2016; 

Mcauliffe et al. 2013; Paul & Nadkarni 2017). Meningsfullheten bedöms vara den 

viktigaste omfattningen i KASAM då den reflekterar i vilken bredd en person känner 

motivation och engagemang i olika situationer. Om en person inte känner 

meningsfullhet i det den gör så är det högst troligt att denne inte kan hantera eller förstå 

situationen. Meningsfullheten är ett stort och viktigt inslag i KASAM och kan många 

gånger kompensera upp både begriplighet och hanterbarhet om den är hög (Antonovsky 

2005). 
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4.3 Metoddiskussion 

Litteraturstudien hade en deskriptiv design med syfte att beskriva föräldrars upplevelser 

av att ta hand om ett barn med schizofreni. I regel innebär en litteraturstudie analys och 

granskning av tidigare studier där forskningen, inom ett specifikt ämne, sammanställts 

på ett vetenskapligt tillvägagångssätt (Polit & Beck 2012). CINAHL, PubMed och 

PsycINFO är de tre databaser som använts för att finna de tio vetenskapliga artiklar som 

användes i studiens resultat. Dessa tre databaser är lämpade vid forskning gällande 

omvårdnad (Polit & Beck 2012).   

Ordet “Parents” användes i alla sökningar vilket anses som en styrka. 

Sökordskombinationerna varierade dock i de olika databaserna då författarna ansåg att 

detta resulterade i att fler olästa artiklar dök upp. Detta kan, enligt författarna, ses som 

en svaghet i arbetet eftersom det inneburit att olika sökord använts på olika sätt i 

databaserna. Enligt Polit och Beck (2012) kan användandet av olika sökord i 

databaserna påverka forskningsresultatet negativt. 

I denna studie valde författarna att enbart välja engelskt publicerade artiklar. Denna 

begränsning valdes eftersom författarna anser sig behärska språket, dock kan vissa 

förvrängningar ha uppkommit vid översättning av artiklarna vilket kan ses som en 

svaghet i arbetet. Svenska, som är författarnas modersmål, användes inte som en 

begränsning vid sökningen av dessa artiklar, detta kan ses som en förlust eftersom det 

kan ha medfört att relevanta artiklar gått förlorade. Peer Review användes, i majoriteten 

av sökningarna, som begränsning i två databaser. Detta ses som en styrka då det ger de 

funna artiklarna en högre trovärdighet och tillförlitlighet (Polit & Beck 2012).  

I studien användes det minimala antalet rekommenderade artiklar enligt riktlinjerna. 

Författarna i studien, i enlighet med Polit och Beck (2012), bedömer att antalet artiklar 

inte ses som en svaghet då det nödvändigtvis inte behöver vara större än tio, eftersom 

det viktigaste med en artikel är innehållet. Artiklarna granskades genom att fylla i två 

granskningsmallar, vilket resulterade i att artiklarna höll en hög kvalité och relevans och 

detta anses vara en styrka för arbetet. Författarna anser också att artiklarnas breda 

härkomst varit en styrka för arbetet då resultatet återspeglas från många olika kulturer. 

Litteraturstudiens urvalsprocess och flödesschema har författarna eftersträvat att skriva 

på ett tydligt sätt, där målet varit att ge eventuella läsare en strukturerad och stegvis 

förståelse kring hur och varför författarna gjort som de gjort. Samma arbetssätt har 
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använts i arbetets dataanalysmetod, där författarna eftersträvat en tydlig beskrivning 

som läsare kan följa. Detta är enligt författarna en styrka för detta arbete, där tydligheten 

varit av stor vikt vid bearbetningen av hela arbetet. Arbetet genomfördes av två 

författare och allt material bearbetades, analyserades samt sammanställdes från två olika 

perspektiv. Detta innebär att författarna tagit hjälp av varandra och samtidigt hindrat 

varandra från att misstolka material samt bidragit till att hålla varandra inom 

riktlinjerna, vilket är en styrka för arbetet. 

4.4 Kliniska Implikationer 

Denna studie är en bra vägledning för sjuksköterskor inom vården där de kan få en 

inblick i vilka olika områden som kan behöva stärkas och lyftas upp i deras vardagliga 

arbete. Eftersom okunskap är en stor bristande faktor hos föräldrarna så behöver 

sjukvården i överlag bli bättre på att informera dessa vårdande föräldrar. Om föräldrar 

får tillräcklig kunskap slipper föräldrar känna negativa känslor som exempelvis 

osäkerhet och ger en möjlighet till förståelse, inblick i barnets sjukdom samt möjlighet 

till anpassning. Sjuksköterskor inom både de psykiatriska och somatiska 

verksamheterna behöver bli bättre på att informera allmänheten kring denna 

psykiatriska sjukdom. Genom ökad kunskap minskar risken för stigma och ökar 

chansen för förståelse. Den psykiatriska vården som ansvarar för en schizofren person 

behöver också se över vårdgivande föräldrar. Genom att sjuksköterskor ser till att 

föräldrarna är försedda med alla redskap och resurser som kan behövas så kan de få en 

bättre copingförmåga och en ökad livskvalité vilket i sin tur kan öka deras egen hälsa.  

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Författarna är eniga om att mer kvalitativ forskning behövs gällande våld som 

förekommer mot vårdgivande föräldrar till ett barn med schizofreni. Författarna anser 

att det i nuläget finns minimalt med forskning angående våld, problemhantering och 

stöd för dessa föräldrar. Ett ytterligare område som skulle behöva mer forskning är hur 

dessa föräldrar kan avlastas mer från sitt ansvar som vårdgivare. Det är tydligt att de 

upplever ett stort ansvar som orsakar oro och minskad livskvalité, här behövs därför 

mer forskning kring vad som kan hjälpa för att avlasta och ge stöd till vårdgivarna. Det 

sista området som författarna anser behöver mer forskning är kring bristande relationer 

som finns mellan föräldrarna samt relationen mellan sjukvården och de utsatta 
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föräldrarna. Sjukvården, anser författarna, bör ha tillgång till alla hjälpmedel som 

behövs för att stärka, avlasta och hjälpa, men att det någonstans i nuläget brister 

eftersom vårdgivarna upplever negativa erfarenheter relaterat till sjukvården.  

4.6 Slutsats 

Resultatet visade att föräldrar som tar hand om ett barn med schizofreni upplever inom 

flera områden, ett flertal svårigheter i vardagen. I denna studie framkom det att föräldrar 

upplevde flera negativa känslor och begränsningar som kan kopplas till; stigmatisering, 

utanförskap, bristande kunskap, för stort ansvar, nedåtgående livskvalité och 

våldsutsatthet. Ännu en negativ aspekt som framkom i arbetet var föräldrarnas 

sviktande förhållande mellan varandra som ofta tog slut då kvalitetstiden med varandra 

uteblev. Det positiva med denna studie var att föräldrarna upplevde att förhållandet 

mellan de själva och barnet förstärktes, vilket ledde till att föräldrarna kunde känna 

meningsfullhet trots den svåra situation de befann sig i. Föräldrarna i studien upplevde 

också att de använde sig av olika copingstrategier vilket var positivt för att kunna 

hantera sin livssituation. För att det ska vara möjligt för föräldrar att minska antalet 

svårigheter i deras vardag är det viktigt att sjukvården är snabb med att fånga upp dessa 

vårdgivande föräldrar för att ge de avlastning och adekvata hjälpmedel.   
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Bilaga 1 & 2 Granskning av relevans & kvalitet i kvalitativa studier  
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Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie 

relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

   

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

  

  

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

      

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för 
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   Kvalitativa studier Ja, med 
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bedöma, med 
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att… 
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2. Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 

 

      

3. Är metodavsnittet tydligt 

beskrivet? 
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5. Är inklusionskriterier och 
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Resultat 
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om den använda metoden 

och genomförandet av 

studien? 
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och Shannon 

2005) 

 

Bilaga 4 

Tabell 3: Innehåll och relevans i valda artiklar 



 

30 

 

Författare Syfte Resultat 

Blomgren 

Mannerheim, 

A. 

Hellström 

Muhli, U. 

Siouta, E. 

Syftet var att systematiskt analysera 

och beskriva innebörden av 

föräldrarnas omsorgsansvar för deras 

vuxna barn med schizofreni.  

I den spända situationen som föräldrarna 

befinner sig i kompromissar de mellan olika 

delar av samarbete, kamp, undvikande och 

anpassning för att samverka med världen 

utanför men också med världen de har inom 

sig.  

Cristina 

Bellini, L. 

Soares 

Cunha, M. 

Fernandes 

Cardoso da 

Silva, T. 

Cristina 

Ciccone 

Giacon, B.  

Syftet med studien var att beskriva 

upplevelsen/erfarenheten av att vara 

mamma till ett barn med schizofreni. 

Dessa mödrar beskriver deras barns beteende 

som otillräckligt, mellan barndom till tonår, 

där de upplevs som upprorsmakare, 

framkallar missbruk, av olika slag, och att 

nervositeten förvärras i stressiga situationer 

som leder till bland annat aggression. 

Gloria, O. 

Osafo, J. 

Goldmann, 

E. 

Parikh, N. S. 

Nonvignon, 

J. 

Kretchy, I. 

M. A.  

Syftet med studien var att få en 

djupare och mer komplett förståelse 

för den psykologiska bördan som 

upplevs av informella vårdgivare som 

tar hand om schizofrena patienter 

Det hittades två specifika upplevelser av 

börda hos dessa personer. Övervakning och 

behandlingsrelaterade bördor, samt orolighet 

för potentiellt våld från patienter på både 

vårdgivare och andra personer. 

Krupchanka, 

D. 

Kruk N. 

Murray J. 

Davey, S. 

Bezborodovs, 

N. 

Winkler, P. 

Bukelskis, 

L.  

Syftet var att undersöka 

erfarenheter/upplevelser av 

stigmatisering bland anhöriga till 

personer med schizofreni i 

Vitryssland. 

Upplevelsen av stigmatisering förknippades 

ofta med ensamhet, trötthet och skuldkänslor i 

kombination med rädsla och ångest på grund 

av den osäkra framtiden samt sorg orsakade 

av krossade förhoppningar. 

Landon, J. 

Pike, B. 

Diesfeld, K. 

Shepherd, D.  

Undersöka upplevelser/erfarenheter 

av föräldrar som tar hand om sina 

vuxna barn som har schizofreni. 

I studien framgick det att deltagarna beskrev 

en rad olika negativa och positiva effekter på 

de samt deras familj. De betonar bland annat 

behovet av stöd och kommunikation med 

professionellt kunniga inom mental hälsa. 
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Marques de 

Oliveira, R.  

Furegato, A. 

R. F. 

Syftet var att undersöka och 

identifiera hur ett äldre par med fyra 

schizofrena barn upplever och 

hanterar vardagen och sjukhus 

processer.  

Studien identifierade tre olika teman. 

Begränsningar i kunskap om schizofreni, 

trötthet och bördor som kopplades till 

livskvalitén samt oro kring framtiden och 

styrkan att tro på gud.  

Mcauliffe, 

R.  

O’Connor, 

L.  

Meagher, D.  

Undersöka erfarenheter/upplevelser 

hos äldre föräldrar som lever och tar 

hand om en vuxen person med 

schizofreni 

Föräldrarna upplevde samma eller varierande 

erfarenheter/upplevelser av att leva och ta 

hand om en vuxen person med schizofreni.  

Ntinda, K.  

Nkwanyana, 

S.  

Syftet med studien var att undersöka 

och rapportera om 

upplevelser/erfarenheter att fostra 

barn med schizofreni, hos föräldrar 

som agerar som vårdgivare.  

Studien visade bland annat på att föräldrar 

fick en förbättrad relation med sitt barn pga. 

sjukdomen. De värsta aspekterna utgjordes av 

våld och aggressionsproblem som kunde 

uppkomma hos deras barn samt det sociala 

och ekonomiska delarna där de kände sig 

utanför och utan stöd. Studien visade också 

på att det krävs mer information om 

sjukdomen som bör nå ut både till de utsatta 

vårdgivarna men också dess anhöriga.  

Paul, S.  

Nadkarni, V. 

V.  

Undersöka familjens acceptans, 

stigma och diskrimination av personer 

med schizofreni 

Familjens uppfattning och acceptans spelar en 

stor roll för personer med schizofreni, i vilket 

spår det går och resultatet av schizofreni 

Young, L. 

Vandyk, A. 

D. 

Jacob, J. D  

McPherson, 

C. 

Murata, L. 

Syftet är att undersöka föräldrarnas 

upplevelser att vårda sitt vuxna barn 

med schizofreni. 

Föräldrarna rapporterade om en oro i sina 

roller som vårdgivare relaterat till att det är 

svårt att få åtkomst och navigation inom 

hälso- och sjukvården.  

  


