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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Det finns cirka 30 000- 40 000 personer i Sverige som har sjukdomen 

schizofreni. Sjukdomen debuterar ofta i unga år med symtom som vanföreställningar, 

hallucinationer, osammanhängande tal och rörelser samt viljelöshet. Den påverkar hela 

familjen då barnet genomgår en stor förändring. Den brist på förståelse från 

omgivningen som förekommer bidrar till stor besvikelse och oro hos föräldrarna. Syfte: 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn med 

schizofreni. Metod: En systematisk litteraturstudie har gjorts och den baserades på tolv 

empiriska artiklar. Resultat: I resultatet framgår det att föräldrar kände skuld över att de 

inte sökte hjälp tidigare då schizofrenins första symtom yttrade sig. Det fanns en oro 

över deras barns stora förändring och föräldrarna upplevde en ovisshet inför framtiden. 

Den information och hjälp som erbjöds då barnet fick sin diagnos ansåg föräldrarna som 

bristfällig. Att delge sina erfarenheter och funderingar i särskilda stödgrupper med 

personer i samma situation gav föräldrarna en trygghet. Diskussion: Det bör etableras 

en kontakt med sjukvården tidigast möjligt vid insjuknandet. Som sjuksköterska är det 

viktigt att främst se till den enskilda individen men vid en sjukdom som schizofreni är 

familjen väldigt betydelsefull att ta hänsyn till. Slutsats: Tidigare insatta åtgärder så 

som bättre och mer regelbunden information skulle kunna underlätta föräldrarnas 

vardag och på så sätt skapa en mer fungerande familjesituation. 
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Abstract 
 

Background: There are about 30 000-40 000 people in Sweden who have 

schizophrenia. The disease often starts at a young age with symptoms such as delusions, 

hallucinations, incoherent speech and movements and inertia. The whole family is 

affected as a child undergoes the major transformations the disease involves. The lack 

of understanding from the surrounding environment contributes to great disappointment 

and concern among parents. Aim: The purpose of this study has been to describe the 

experience of being a parent of a child with schizophrenia. Method: A systematic 

literature review has been carried out, based on twelve scientific articles. Results: 

Results state that parents feel guilty about not have given their child the proper attention 

as they identified the first symptoms of schizophrenia. There is also a major concern 

due to the changes a child undergoes, which makes the parents feel very uncertain and 

insecure about the future. The information and help offered as the child was given its 

diagnosis was by parents considered as inadequate. The sharing of experience and 

reflections within specific support group, consisting of people in similar situations, gave 

parents a sense of security. Discussion: Contact to health services should be established 

as early as possible at disease onset. As a nurse it is important to primarily take care of 

the individual, but in dealing with diseases like schizophrenia the family is also very 

important to take in to account. Conclusion: If measures, such as better and more 

regular flow of information was introduced earlier on in the process the parents 

everyday life would be greatly improved and thus, lead to a better functioning family 

situation.  
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BAKGRUND 

Det är cirka 30 000 - 40 000 personer i Sverige som har sjukdomen schizofreni och är i behov 

av samhällets insatser (Ottosson, 2009). I Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 

1999) framkommer det att sjukdomen vanligtvis debuterar i unga år och att tillståndet inte 

bara påverkar den drabbade utan också dennes anhöriga (a.a). Besvikelsen över den brist på 

förståelse från omgivningen som föräldrarna kan känna över att deras barn förändrats kan 

innebära påfrestning för en förälder till ett barn med schizofreni. Att vara förälder till ett barn 

med schizofreni kan medföra en betydande förändring i livet och det är viktigt som 

sjuksköterska att inte bara se till patienten utan till hela familjen (Milliken och Rodney, 2003). 

Av den orsaken bör studier göras för att få en förståelse kring föräldrarnas upplevelse av 

situationen. 

 

Schizofreni är uppbyggt av de grekiska orden schizein som betyder splittra/klyva och frèn 

som betyder sinne. Orsaken till schizofreni är okänd men de sociala, biologiska och 

psykologiska faktorerna utgör troligen en bidragande orsak till insjuknandet. Personer som 

insjuknar är oftast mellan 15-35 år gamla. Förekommande symtom för schizofreni är 

vanföreställningar, hallucinationer, osammanhängande tal och rörelser samt viljelöshet. Då 

diagnosen ställs ska patienten uppfylla minst två av dessa symtom under minst en månad. 

Patienten kan bli märkbart försämrad i sin vardag och kan förlora sin ”jagkänsla”. Olika 

faktorer kan påverka om prognosen är god eller mindre bra. Vid god prognos sker oftast 

insjuknandet snabbt och vice versa (Allgulander, 2009). Vanligtvis är det föräldrarna som 

uppmärksammar när sjukdomens symtom yttrar sig och till slut blir behovet av hjälp 

oundvikligt. Hemsituationen förändras vanligtvis vid detta skede och föräldrarnas vardag 

upptas av barnets sjukdom (Milliken et al. 2003). 

 

Vad som utgör en familj och vem som ingår i den är något som varje individ kan ha olika 

uppfattningar om (Kirkevold, 2003/I). Olsson, Jansson och Norberg (1998) skriver i sin studie 

vad det innebär att vara förälder. Författarna nämner skillnader som förekommer mellan en 

mor och far och vilka roller de besitter i föräldraskapet. Mödrarna i studien upplevde att de 

bar ett större ansvar när det gällde de psykologiska och emotionella delarna av deras barns 

hälsa. Men vad båda föräldrarna hade gemensamt var att de kände ett stort ansvar för deras 

barns utveckling och framtid (a.a). Hälsa och välbefinnande i en familj kan påverkas av varje 
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enskild medlem både på gott och på ont (Kirkevold, 2003/I). Personer med schizofreni 

rekommenderas ofta att låta anhöriga och familjemedlemmar vara delaktiga om det finns 

möjlighet. Detta kan bidra till en förbättrad livskvalitet, ett mer öppet synsätt till omgivningen 

och risken för inläggning och återfall hos personen minskar (Socialstyrelsen, 2011). Gavois, 

Paulsson och Fridlund (2006) beskrev betydelsen av att en kontakt inleds mellan vårdpersonal 

och familj snarast möjligt, samt att denna fortgår. Att lyssna till varje familjemedlem kan vara 

att visa bekräftelse och därigenom kan ett förtroende byggas upp. Detta kan förebygga 

långvariga krissituationer i familjen. Vårdpersonal bör ge information till anhöriga och 

familjemedlemmar på ett sätt som är anpassat till varje enskild situation. Det är viktigt att de 

tar hänsyn till hur, var och när information till familjen ges (a.a). 

 

Att se familjen som redskap vid omvårdnad kan vara till den drabbades fördel vid 

återhämtning. Detta är något som har blivit mer uppmärksammat bland sjuksköterskorna på 

senare år (Kirkevold, 2003/II). Familjen känner ofta sin anhörig bäst och kan därför vara en 

viktig informationskälla (Gavois et al. 2006). För att kunna kommunicera och hjälpa en 

förälder med ett barn som har schizofreni kan det vara viktigt att förstå hur föräldern känner 

och upplever sin egen situation.   

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn med schizofreni. 

METOD 
En systematisk litteraturstudie har gjorts. Det aktuella ämnet låg till grund för sökandet efter 

tillhörande litteratur som skedde systematiskt, sedan sammanställdes och granskades det 

kritiskt (Forsberg och Wengström, 2008).   

Urval  

Vid artikelsökningen skedde en bedömning av vilka artiklar som var av relevans. Urvalet 

utfördes med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier (Friberg, 2006). 

Inklusionskriteriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara peer-

reviewed. De artiklar som valdes var publicerades mellan åren 1995-2011 och kunde vara 

både kvalitativa och kvantitativa. Ett annat kriterium var att artiklarna skulle vara vinklade ur 
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ett föräldraperspektiv och svara till syftet. De artiklar som inte svarade till syftet eller de 

artiklar vars trovärdighet betvivlades samt review-artiklar exkluderades. 

 

Genomförande 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och PsycINFO. I båda databaserna användes 

fritextsökning med hjälp av ord som togs från syftet. Sökorden schizophrenia, caregiver, 

parent, family, child, experience, care, burden, parental, caregiver burden, daughter samt 

mother har använts, se (bilaga 1). Trunkering(*) användes i slutet av orden för att inte utesluta 

ord i annan böjningsform. Den booleska termen AND användes i båda databaserna för att 

specificera och avgränsa sökresultaten (Forsberg et al. 2008).  

  

Artiklarnas titlar lästes för att se att de svarade till studiens syfte. Därefter lästes varje abstract 

för att se att även de svarade till syftet. Artiklarna studerades i sin helhet och diskuterades av 

författarna. Varje artikels kvalitet granskades utifrån Willman och Stoltz (2006) 

granskningsmall, anpassad efter kvalitativa artiklar. Artiklarna kunde få låg, medel eller hög 

kvalité, se (bilaga 3). Det lästes cirka totalt 220 titlar, 80 abstracts och 42 artiklar. Slutligen 

återstod det tolv artiklar som resultatet baserades på, dessa uppfyllde kraven för de 

inklusionskriterier och den artikelgranskning som valts. Flertalet av de artiklar som valdes att 

ta med var godkända av en etisk kommitté, resterande artiklar granskade författarna själva.  

 

Analys 

För att förstå textens innebörd lästes artiklarna var för sig upprepade gånger. Därefter 

delades allt material in i meningsbärande enheter (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Dessa 

delar analyserades igen och innebörden av texten diskuterades. De delar i varje artikel 

som passade ihop markerades för att kunna skilja dem åt. Utifrån markeringarna 

bildades kategorier som återigen lästes och diskuterades av författarna. Allteftersom 

kategorierna blev fler sorterades de i olika teman, de som var inom samma område 

bildade ett tema. Slutligen återstod tre huvudteman som presenterades i resultatet. 
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RESULTAT 
Resultatet är uppbyggt av tolv empiriska artiklar. De tre huvudteman som skapades 

utifrån dessa var: 

 Upplevelsen av skuld och den stora förändringen 

 Upplevelsen av att aldrig veta 

 Upplevelsen av stöd  

 

Upplevelsen av skuld och den stora förändringen 

Det framkom i fem av studierna att föräldrar till barn med schizofreni anklagade sig 

själva för att vara orsak till barnens sjukdom. När föräldrarna tänkte tillbaka på tiden 

innan insjuknandet kom tankar upp hur de hade behandlat barnen såsom orättvisor 

mellan syskon, att de hade ställt för höga krav samt deras eget beteende kring barnet.  

När föräldrarna fick vetskap om schizofreni och dess sjukdomsförlopp samt vikten av 

att påbörja behandling så tidigt som möjligt kände de stor skuld över att de borde 

reagerat tidigare på olika symtom och sökt hjälp (Milliken, 2001; Ferriter och Huband, 

2002; Pejlert, 2001; Jung, 2000, Nyström och Svensson, 2004).  

 

“I felt so guilty when my son asked me why I gave birth to him and why he got this 

illness. I always have a deep feeling of self-blame about my son`s illness.”(Huang, 

Hung, Sun, Lin och Chen, 2009, s. 879). 

 

I Pejlerts (2001) studie berättade en förälder om hur sjukdomens första symtom tolkades 

som ett helt normalt tonårsbeteende. Allt eftersom beteendet blev mer bisarrt insåg 

föräldrarna att de behövde söka professionell hjälp. När diagnosen blev ställd fick 

föräldrarna svar på några av deras funderingar och oroligheter som de haft (a.a). Trots 

att kunskap om psykisk ohälsa förekom hos vissa föräldrar var ändå symtomen 

svårdefinierade (Howard, 1998). 

 

Det framkom i sju olika studier hur barnen gick från att vara ett helt vanligt barn till att 

bli en totalt främmande person vid insjuknandet. Både personligheten och utseendet 
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förändrades (Pejlert, 2001; Nyström et al. 2004; Milliken och Northcott, 2003; 

Schneider, 2005; Jung, 2000; Small, Harrison och Newell, 2010; Tuck, Du Mont, 

Evans, och Shupe, 1997). En förälder beskrev att deras barn existerade men utan social 

kompetens, utbildning, känslor, talanger samt goda framtidsutsikter (Milliken, 2001). I 

en annan studie upplevde en pappa att schizofrenin hade bidragit med något positivt då 

sammanhållningen i deras familj hade blivit starkare och relationen mellan frun och 

honom hade också stärkts (Howard, 1998).   

 

Vardagen kretsade numera kring barnen och deras behov, föräldrarnas egna intressen 

och sociala nätverk var något som blev märkbart påverkat då sjukdomens yttrande tog 

över (Pejlert, 2001; Nyström et al. 2004; Milliken et al. 2003; Schneider, 2005; Jung, 

2000; Small et al. 2010; Tuck et al. 1997; Jungbauer, Stelling, Dietrich och 

Angermeyer, 2004).  

 

Upplevelsen av att aldrig veta 

Föräldrarna uttryckte att de kände oro över deras barns förändrade beteende. De var 

oroliga för deras psykiska och fysiska hälsa då flertalet upplevde att deras barn hade en 

meningslös vardag. Det dagliga livets rutiner blev en stor utmaning för dessa föräldrar 

då deras barn inte skötte sin hygien och många vände helt på dygnet (Huang et al. 2009; 

Pejlert, 2001; Small et al. 2010). 

  

“She used to sleep about two hours a night. She would go to bed at 11pm and get up at 

1am. She would sit up all night drinking tea and smoking. She would have her breakfast 

at half past four in the afternoon. I hade to stay in, stay up and watch her. I could do 

nothing”(Small et al. 2010, s. 24). 

 

 I tre studier berättade föräldrar att varje dag var oförutsägbar. Känslan av att inte ha 

kontroll och inte heller veta eller kunna planera inför framtiden var en stor förlust för 

dessa föräldrar. Det förelåg en ängslan över den dagen om de själva skulle bli sjuka 

eller gå bort, tanken på att deras barn skulle bli lämnade ensamma var något flera 

föräldrar var bekymrade över (Jungbauer et al. 2003; Hung et al. 2009; Nyström et al. 



 

10 

 

2004). Livet beskrevs utifrån två tidsaspekter, livet före insjuknandet och efter (Pejlert, 

2001; Tuck et al. 1997). 

 

” I always worry about my son`s future. Who will take care of him when I die? You 

know his illness can never be cured.” (Hung et al. 2009, s. 879). 

 

Upplevelsen av stöd  

Det kom till en gräns då föräldrarna till barnen med schizofreni var tvungna att få 

professionell hjälp. När diagnosen blev ställd och föräldrarna fick information om 

sjukdomen ansåg de att den var otillräcklig. Information om hur sjukdomen kom att 

yttra sig i framtiden och hur den skulle påverka både barnen och föräldrarna var 

något som saknades. Särskilda stödgrupper för föräldrar till barn med schizofreni 

blev en hjälp för de föräldrar som befann sig i samma situation. Behovet av att få 

förståelse och att veta att man inte var ensam var av stor betydelse (Nyström et al. 

2004; Small et al. 2010; Milliken et al. 2003; Huang, 2009; Milliken, 2001; Ferriter 

et al. 2002; Jungbauer et al. 2004; Tuck et al. 1997; Jung, 2000). 

 

”I remember when they first diagnosed the schizophrenia, and we asked ” what 

does this mean?” and they said, well, they briefly talked about it, but I mean they 

didn`t go into any details. That was not a very optimistic outlook, if you will. And 

that kind of (pause)…Although we were glad to get a diagnosis, that was kind of a 

let down in a way, too, or at least a slap.” (Tuck et al. 1997, s. 121) 

 

Som ovanstående studier nämnde var behovet av stöd och hjälp stort, likväl fanns 

det en viss tveksamhet över när barnen skulle lämna den trygga hemmiljön för att bo 

på ett vårdhem. Detta skapade oroligheter hos föräldrarna då tanken på att 

schizofrenin skulle försämras bekymrade dem (Jungbauer et al. 2004).   

 

En mamma berättade i Millikens (2001) studie att hon tyckte att schizofreni snarare 

var en familjesjukdom än en sjukdom som enbart drabbade individen. Mamman 

upplevde att hon och de andra familjemedlemmarna fick psykiska problem och 

sjukdomar samt sömnproblem. Av de 16 intervjuade mammorna som ingick i 
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studien fick fem av dem psykiatrisk behandling men det var betydligt fler som hade 

sökt hjälp, då vid enstaka tillfällen. Föräldrarna påpekade att om deras sjuka barn 

hade fått tillgång till bättre hjälp och familjen fått mer stöd skulle situationen och 

hälsan för båda parter förbättrats (a.a). 

 

Föräldrarna intog olika roller i vårdandet av sitt barn. Mammorna fanns där för sitt 

barn som det emotionella stödet och papporna åtog sig den mer praktiska rollen att 

tjäna pengar till hushållet samt att hålla kontakten med olika vårdinrättningar. Detta 

blev ett sätt för papporna att hantera sitt egna välmående (Nyström et al. 2004; 

Howard, 1998). 

  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn med 

schizofreni. Författarnas erfarenhet och kunskap kring schizofreni kan omedvetet ha påverkat 

litteraturstudiens resultat. För att få upplevelsen av vad föräldrarna uttryckte gjordes en 

litteraturöversikt där artiklar med kvalitativ ansats användes (Forsberg et al. 2006). 

 

För att få en översikt av vilket utbud det fanns av artiklar började sökningen i olika databaser 

med hjälp av sökord som var tagna från syftet. Samma artiklar återkom i de olika databaserna, 

denna datamättnad medförde att endast Cinahl och PsycINFO användes. Av den anledningen 

kan artiklar ha förbisetts i de andra databaserna. Slutligen lades ytterligare sökord till för att 

bredda sökningen, om kombinationen av dessa gjorts på fler sätt hade det kanske resulterat i 

ett större antal träffar och fler relevanta artiklar. Sökordens kombination och antal kan också 

ha bidragit till att rätt artiklar hittats. 

 

Ett inklusionskriterium som användes då artiklarna söktes var att de skulle vara skrivna på 

engelska. Då detta inte var författarnas förstaspråk kan det ha bidragit till att artiklarna 

tolkades på annat sätt än vad författarna till artiklarna avsett. Artiklarna lästes därför ett flertal 

gånger av båda författarna samt användes ordbok och översättningsprogram. Ett annat 

inklusionskriterium som valdes var att artiklarna skulle vara skrivna mellan åren 1995-2011. 
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Tidsramen kan uppfattas som lång men författarna ansåg att det inte kan ske en så stor 

förändring vad det gäller föräldrars upplevelse kring deras sjuka barn. Majoriteten av 

artiklarna som användes i resultatet var publicerade på 2000-talet. 

 

För att inte begränsa sökningen användes artiklar som var gjorda i flera olika länder, Korea, 

Taiwan, Canada, USA, UK, Tyskland och Sverige. Tankar om att det skulle finnas kulturella 

skillnader gällande mannen och kvinnans olika roller i vårdandet samt upplevelser kring 

sjukdomen var till en början ganska självklara. Allt eftersom artiklarna lästes upptäcktes inga 

olikheter mellan de olika länderna.  

 

Citaten togs med för att få styrka och trovärdighet i resultatet. En av artiklarna som finns med 

i resultatet hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. Författarna valde att tolka och granska 

den kvalitativa delen. Efter kvalitetsgranskningen fick fyra av tolv artiklar omdömet medel. 

Dessa valdes ändå att tas med då författarna ansåg att artiklarna var av god relevans. 

Granskningsmallens frågor kan ha misstolkats av författarna, vilket kan ha påverkat vilken 

grad av kvalitet som artiklarna erhöll. 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att det sker en stor omställning i familjen då ett barn drabbas av 

schizofreni. Föräldrarnas liv blev snabbt förändrat och deras normala vardag blev till en 

helt ny, anpassad till deras sjuka barn. Detta stärks av Chaffey och Fosseys (2004) 

studie där de beskriver att då ett barn insjuknar kan föräldrarnas situation upplevas som 

kaotisk och förvirrad. Vid denna tidpunkt upplevdes föräldraskapet som intensivt och 

det jämfördes med ett heltidsjobb (a.a). Åstedt-Kurki, Hopia och Vuoris (1999) studie 

visade vidare på att varje enskild individ i en familj inte alltid kunde prioritera sin egen 

hälsa utan var tvungna att kompromissa för familjens välmående (a.a).  

 

I Hopia, Paavilainen och Åstedt-Kurkis (2005) studie framkom det att föräldrar inte 

kunde planera inför framtiden och det upplevdes som påfrestande. De var oroliga över 

deras barns hälsa och annorlunda beteende. Barn med en oförutsägbar sjukdom bidrog 

till att föräldrarna ofta fick förbereda tänkta planer långt i förväg och vara beredda på att 

ändra dem i all hast (a.a). Socialstyrelsen (2003) beskriver att vid mötet mellan en 

familj och sjukvården är det av stor vikt att sjukvårdspersonalen får en överblick hur 
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denna familj fungerar för att lättare kunna planera inför kommande behov. Anhöriga ska 

få regelbunden och uppdaterad information om schizofrenins utveckling under den 

pågående vårdtiden (a.a). Det är svårt att förstå hur dessa föräldrar kan få vardagen att 

fungera och att orka med. Då deras barn insjuknar i schizofreni börjar en lång och 

känslosam resa som föräldrarna nog inte har någon vetskap om just då. Men hur ska 

sjuksköterskan kunna förstå vad dessa föräldrar känner och hur de upplever sitt ständigt 

oberäkneliga liv? Att fullt ut förstå är svårt men att som sjuksköterska bidra med 

tidigare erfarenheter och kunskap samt genom att lyssna och stötta, så kanske 

föräldrarna kan se sin vardag på ett annat sätt och lättare kunna möta den?    

 

Resultatet visade att en del föräldrar kände skuld över att de borde reagerat tidigare på 

deras barns symtom och sökt hjälp. Enligt socialstyrelsen (2003) är schizofrenins 

symtom ofta svåra att tyda vilket leder till att de inte identifieras i tid. Risken för återfall 

stiger och det olika kommande behandlingarnas verkan kan minska. Om större och mer 

kunskap inom psykiatrin fanns i primärvården så skulle diagnostisering av sjukdomen 

kunna ske i ett tidigare skede. För att minska känslorna av skuld bör anhöriga tidigt 

involveras i behandlingen av deras familjemedlem (a.a). Kan det vara så att samhällets 

brist på information om schizofrenin som sjukdom vara en av orsakerna till föräldrarnas 

skuldkänslor eller beror det på förnekelsen av psykisk ohälsa? En slutsats som skulle 

kunna dras är att vårdpersonal behöver mer kunskap om psykisk ohälsa och hur den 

upptäcks. Detta är ett stort steg i rätt riktning men nästa dilemma är att så länge de 

anhöriga eller den drabbade inte tar kontakt med vården upptäcks inte fler fall. Om 

schizofreni skulle vara mer uppmärksammat i samhället hade kanske fler vågat söka 

hjälp och berätta om sin sjukdom?  

 

Järnefors (2004) berättar att resan inte behöver vara lång för att skillnad ska kunna ses 

mellan länder och deras olika insatser för psykisk ohälsa i samhället. Stora 

informationsinsatser görs i Norge i form av breda tidskrifter, samt är fler anställda och 

arbetar med psykiatrisk information. Det svenska landstinget lägger ner hälften så 

mycket pengar som den norska staten gör på psykiatri (a.a). Varför behöver det finnas 

sådana skillnader mellan grannländer när det gäller hälsan hos befolkningen?     
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Det framkom i resultatet att föräldrar till barn med schizofreni är i behov av 

professionell hjälp och stöd. De saknade rätt hjälp och informationen som erhölls 

upplevdes som bristfällig. Föräldrarna upplevde däremot att stödgrupper var viktiga och 

betydelsefulla och de skapade en trygghet. Hopia et al. (2005) beskriver i sin studie att 

när en familjemedlem drabbas av sjukdom blir familjen mindre självständig, de förlorar 

sin autonomi (a.a). Enligt Ewertzon (2010) behöver personer som vårdar psykiskt sjuka 

personer stöd oavsett anhörigrelation. Vilket stöd personen bör få kan bero på ålder, 

vilken relation han/hon har till den drabbade samt var den personen befinner sig i sin 

sjukdom. Det som framkom i regeringens proposition var att anhöriga vill vara 

delaktiga och bli respekterade under deras närståendes vårdtid (a.a). Aarhus-Smeby 

(2003) menar att familjmedlemmar som deltar i gruppmöten med personer i samma 

situation känner lättnad över att få delge sina känslor och upplevelser med dem. Dessa 

möten bidrar till att familjemedlemmarna känner sig mindre ensamma och de lättare kan 

bearbeta och hantera sin nuvarande situation (a.a). I Chien, Norman och Thompson 

(2006) studie framkom det att familjer som deltar i stödgrupper får uppdaterad 

information om sjukdomen och innebörden av den. De upplevelser kring schizofrenin 

som inte gruppmöten kan ge svar på får föräldrarna hantera på egen hand (a.a).  

 

Föräldrar till barn med schizofreni är i behov av ett kontinuerligt stöd då sjukdomen 

oftast är livslång. Av den anledningen bör det etableras en kontakt med sjukvården 

tidigast möjligt. Som sjuksköterska är det viktigt att främst se till den enskilda individen 

men vid en sjukdom som schizofreni är familjen väldigt betydelsefull att ta hänsyn till. 

De föräldrar som inte får hjälp, stöd och som utesluts vid sjukdom kan förlora sin tillit 

till vården och sitt självförtroende. Detta kan tänkas medföra att det tar ännu längre tid 

att bygga upp en stabil och kontinuerlig hjälpinsats till familjen. Då stödgrupper till 

dessa föräldrar ha visat sig ha ett stort positivt inflytande kan sjuksköterskan kanske dra 

nytta av dessa fungerande byggstenar och finna ett individanpassat tillvägagångssätt 

riktat till varje enskild familj?  

 

Slutsats 

Bättre kunskap hos sjuksköterskan gällande upplevelsen hur det är att vara förälder till 

ett barn med schizofreni kan resultera i en mer fungerande och trivsam familjesituation, 
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samt att risken för psykisk ohälsa kan minska. Att förstå precis hur dessa föräldrar 

känner kring deras barns sjukdom kan som sjuksköterska självklart upplevas som svårt. 

Men genom att tillhandahålla kontinuerlig och uppdaterad information till dessa 

föräldrar samt se till varje enskild familjs behov kan chansen till en mer positiv 

upplevelse vara en bit på väg. Det påvisas att familjens deltagande vid schizofreni 

bidrar till att risken för återfall minskar, detta stärker tanken på att man i Sverige borde 

se familjens medverkan som en självklarhet och utnyttja den. Att vara förälder till ett 

barn med schizofreni innebär ofta en stor och negativ förändring i livet där av bör 

forskningen kring detta område fortsätta. Kan en ökad kunskap och ett annat synsätt på 

sjukdomen schizofreni ute i samhället leda till att vissa upplevelser hos dessa föräldrar 

kan mildras?   
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(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 
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träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

20110214 

 

Cinahl Schizophrenia*, care*, 

child*, experience*,  AND 

Boolean/Phrase, engelska, 

peer-reviewed, 1995-

2011 

Abstract 20 Svarade ej till 

syftet 

4 

20110214 

 

Cinahl Schizophrenia*, family*, 

burden*,  caregiver*, 

experience*,  AND 

Boolean/ Phrase, 

Engelska, peer-reviewed, 

1995-2011 

Abstract- tre första 

sökorden. All text- 

de sista två 

sökorden. 

18 Svarde ej till 

syftet 

1 

20110224 

 

Cinahl Schizophrenia*,  family*, 

care*, caregiver burden*, 

AND 

Boolean/Phrase, engelska, 

peer-reviewed, 1995-

2011 

Abstract- första tre 

sökorden. All text- 

det sista sökordet. 

35 Svarade ej till 

syftet 

2 

20110307 

 

Cinahl Experience*, 

schizophrenia*, mother*, 

child*, AND 

Boolean/Phrase, engelska, 

peer-reviewed, 1995-

2011 

Abstract 9 Svarade ej till 

syftet 

1 

20110314 

 

Cinahl Daughter*, schizophrenia*, 

family*, parent*, AND 

Boolean/Phrase, engelska, 

peer-reviewed, 1995-

2011 

All text 10 Svarade ej till 

syftet 

1 

20110325 

 

Cinahl Family*, schizophrenia*, 

parent*,  child*, AND 

Boolean/Phrase, engelska, 

peer-reviewed, 1995-

2011 

Abstract 29 Svarade ej till 

syftet 

1 

20110325 

 

PsycINFO Schizophrenia*, parental*, 

experience*,  AND 

Engelska, peer- reviewed, 

1995-2011 

Abstract 24 Svarade ej till 

syftet 

1 

20110325 Cinahl Schizophrenia*, father*, 

child*, experience*, AND 

Boolean/Phrase, engelska, 

peer-reviewed, 1995-

2011  

Abstract 4 Svarade ej till 

syftet 

1 

 



 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt      
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Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

P. J. 

Milliken and 

H. C. 

Northcott. 

 

Canada, 

2003 

 

 

 

Redefining 

Parental 

Identity: 

Caregiving 

and 

Schizophrenia 

 

Att få en större 

förståelse för 

schizofrenins 

utmaningar för 

familjer samt 

upplysa 

forskare inom 

samma område 

om sorg, 

tyngden av att 

vara anhörig 

samt 

livskvalite. 

n=29 

Annons i tidningen, 

snöbollsurval samt från 

lokala radion. 

 

Grundliga, 

bandinspelade 

intervjuer.  

 

 

Analys och datainsamling pågick 

samtidigt. Därefter kodades 

materialet, mening för mening 

som senare blev 

huvudkategorier. 

Uppföljningsintervjuer gjordes 

för att få analysmättnad och 

därefter sammanställdes 

resultatet.  

 

 

Föräldrar uppgav att de var 

begränsade på grund av sitt 

barns oberäknerliga beteende. 

Sökandet och behovet av 

information leder dessa föräldrar 

till stödgrupper för personer i 

samma situation.  

 

Hög 

 

I. Tuck, P. 

du Mont, G. 

Evans, J. 

Shupe 

 

USA,  

1997 

 

 

 

The 

Experience of 

Caring for an 

Adult Child 

With 

Schizophrenia 

 

Att utforska 

fenoment 

”vårda”, 

gällande ett 

vuxet barn 

med 

schizofreni på 

ett sätt där 

helheten av 

upplevelsen 

bevaras. 

n=9 

Remisser och annons i 

tidning. 

Fenomenologisk metod. 

Intervjuer användes. 

 

Intervjuade deltagarna och 

spelade inte det på band. 

Därefter lästes det som skrivits 

ner under intervjun samt 

lyssnade de på banden. Därefter 

hittades liknande teman i allt 

material och därefter 

sammanställdes resultatet. 

 

Föräldrarna berättar om innan 

och efter insjuknandet. Sökandet 

efter hjälp. Att aldrig kunna veta 

vad som kommer att hända.  

Hög 



 

 

 

X. Y Huang, 

B. J Hung, 

F. K Sun, J. 

D Lin, C.C 

Chen.  

 

Taiwan, 

2009 

 

 

 

 

 

The 

experiences of 

carers in 

Taiwanese 

culture who 

have long-term 

schizophrenia 

in their 

families: a 

phenomenolog

ical study. 

 

Att utforska 

upplevelsen 

hur det är att 

leva med 

någon som har 

kronisk 

schizofreni i 

Taiwan och 

dess kulturella 

skillnader. 

n=10 

De som kom erhöll 

hjälp i hemmet och som 

stämde in på de fyra 

inklusionskriterierna 

togs med. 

 

Intervjuer, 

bandinspelning.  

 

Phenomenological 

approach. 

 

Forskarna lyssnade och läste allt 

insamlat material. Därefter 

bildade de teman och 

underteman som senare skapade 

resultatet. Efter analysstegen 

visades resultatet för deltagarna.  

 

De saknade professionellt stöd. 

Flertalet deltagare upplevde 

känslor såsom oro, rädsla och 

sorg. Även hur de skulle hantera 

alla problem som de ställdes 

inför. 

 

Hög 

 

P. J. 

Milliken. 

 

Canada, 

2001 

 

 

 

 

Disenfranchise

d mothers: 

caring for an 

adult child 

with 

schizophrenia. 

 

 

Att studera hur 

moderskapet 

skiljer sig från 

faderskapet då 

deras barn 

drabbats av 

schizofreni. 

n=29 

Annons i tidningen, 

därefter gjordes ett 

snöbollsurval av dem.  

Intervjuer gjordes. 

 

De intervjuer som spelades in 

användes, dessa transkriberades 

och analyserades och jämfördes 

med grounded theory. Forskarna 

använde även brev som var 

skrivna av de som intervjuades 

samt deras barn. 

 

Föräldrarna tog på sig 

huvudansvaret över deras barn, 

dock kände de sig motarbetade. 

Detta ledde till att mammorna 

som vanligtvis tog hand om 

barnen  påverkades negativt vad 

gällde deras upplevelser av att 

vårda sitt sjuka barn. Detta 

märktes tydligt då deras egna 

hälsa försämrades.  

 

Hög  

 

N. Small, J. 

Harrison, R. 

Newell 

 

United 

Kingdom 

2010 

 

 

 

Carer burden 

in 

schizophrenia: 

considerations 

for nursing 

practice. 

 

Hur det är att 

vårda en 

person med 

schizofreni 

och hur det 

påverkar livet 

för den som 

vårdar. 

n=13 

En annons sattes ut i en 

lokaltidning.  

Dagboksanteckningar 

och intervjuer 

användes. 

 

De 13 deltagarna fick skriva 

dagböcker under tre månader 

och samtidigt genomgå 

intervjuer som spelades in. 

Materialet sammanställdes och 

visades för deltagarna så att de 

tyckte det stämde överens med 

de som de tidigare hade berättat. 

 

I varje familj var det en som blev 

”huvudvårdare”.  Föräldrarna 

berättade hur deras barn hade 

förändrats efter insjuknandet. 

Föräldrarna berättade också om 

deras egna känslor samt fysiska 

problem som hade uppkommit 

efter att deras barn blivit sjukt. 

 

Medel 



 

 

 

           

 

 

M. Ferriter, 

N. Huband 

 

United 

Kingdom, 

2002 

 

Experiences of 

parents with a 

son or 

daughter 

suffering from 

schizophrenia. 

 

Utforska den 

känslomässiga

biten av att 

vara förälder 

till en son eller 

dotter med 

schizofreni. 

n=22 

En dator valde 

slumpmässigt ut de 

patienter som deltog, 

allavar diagnostiserade 

med schizofreni.  

Bandinspelade 

intervjuer i gjordes i 

deras eget hem. Varje 

intervju innehöll 

enkätfrågor samt 

personliga djupgående 

intervjuer. 

 

Svaren från 

enkätundersökningarna användes 

till, att skapa en statistisk 

överblick över den intervjuade 

gruppens enighet/oenighet i, 

upplevelsen av och reaktioner 

på, att ha ett barn med 

schizofreni. 

De personliga samtalen 

analyserades utifrån utvalda 

specifika känslomässiga 

reaktioner i intervjuerna och 

jämfördes för att hitta andra 

eventuella gemensamma 

nämnare. 

 

De största problemen som 

föräldrarna upplevde var att 

deras barn hade ett aggressivt 

och våldsamt beteende. 

Vidare kände de skuld över att 

de inte hade tagit barnen till 

läkare direkt när de tyckte att 

något inte stämde och därmed 

fått hjälp tidigare. 

 

Medel 

 

M. Nyström 

H. Svensson 

 

Sweden, 

2004 

 

Lived 

experience of 

being a father 

of an adult 

child with 

schizophrenia. 

 

Pappors 

upplevelser av 

att vara 

förälder till ett 

barn med 

schizofreni. 

n=7 

De valde ut patienter 

och deras föräldrar från 

schizofreniförbundet 

och därefter gjordes 

intervjuer.  

 

För att få en känsla av 

sammanhanget lästes allt 

material först en gång, därefter 

lästes det ytterligare en gång till 

men då med tre olika teorier till 

grund som skulle göra materialet 

och känslan som deltagarna 

förmedlade lättare att förstå.  

Till sist gick forskarna igenom 

texten en gång till för att hitta 

avvikelser från deras berättelser. 

Därefter sammanställdes 

resultatet. 

 

 

Föräldrarnas barns 

personligheter förändras vilket 

leder till en kaotisk situation för 

båda parter. De berättar när de 

tappar kontrollen över deras 

egen situation. 

 

Hög  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

J, 

Jungbauer, 

K, Stelling, 

S,Dietrich, 

M, 

Angermeyer 

 

Tyskland, 

2004 

 

Schizophrenia: 

problems of 

separation in 

families. 

 

Utforska 

problemen 

med 

utveckling och 

”göra sig 

frigjord” i 

familjer med 

ett vuxet barn 

med 

schizofreni. 

 

n=52 

Föräldrarna 

rekryterades via öppna - 

och slutna 

mottagningar.  

Patienterna vars 

föräldrar/er skulle delta 

i studien informerades 

först, därefter 

kontaktades deras 

föräldrar via telefon och 

mail.  Personliga 

intervjuer utfördes i 

föräldrarnas hem.    

 

 

Analysen genomfördes i två 

steg. Vidare gjordes mer 

djupgående analyser av dem 

intervjuerna där det centrala 

temat handlade om relationen 

mellan patienten och dess 

föräldrar. Syftet var att få så 

många relevanta kategorier som 

möjligt tills man fick en mättnad.  

 

 

 Det var svårt för föräldrarna att 

helt skiljas från deras barn då 

schizofrenin bidrog till att barnet 

blev osjälvständigt och i större 

grad än i vanliga fall behövde 

emotionellt, ekonomiskt och 

praktiskt stöd livet ut. Detta 

ledde i sin tur till att stöd 

fordrades till föräldrarna själva. 

Föräldrarna fick prioritera och 

tänka annorlunda vad det gällde 

både barnets utveckling och 

framtida planer. Det intensiva 

stödet till barnet gjorde det 

svårare gällande den sociala 

kontakten utanför familjen.   

 

Medel  

 

A, Pejlert 

 

Sweden, 

2001 

 

 

Being a parent 

of an adult son 

or daughter 

with severe 

mental illness 

receiving 

professional 

care: parent`s 

narratives 

 

Belysa 

ansvaret man 

har som 

förälder till ett 

barn med 

schizofreni. 

n=8 

Speciellt utvalda 

föräldrar och barn som 

bodde på en avdelning 

togs med. 

Bandinspelade 

intervjuer gjordes. 

 

Forskaren läste materialet 

noggrant. Därefter använde hon 

sig av en tre- stegsanalys där 

materialet bröts ner till 

kategorier och meningsbärande 

enheter. Därefter 

sammanställdes resultatet. 

 

Föräldrarna berättade hur det var 

att leva med oro och skam över 

sitt barns beteende. Många av 

föräldrarna tror att de själva var 

orsaken till deras barns sjukdom 

och kände skuld för det. 

 

Hög 



 

 

 

B. Schneider 

 

Canada, 

2005 

 

Mothers talk 

about their 

children with 

schizophrenia: 

a performance 

autoethnograp

hy. 

 

Undersöka hur 

mammor 

pratar om 

deras barn med 

sjukdomen 

schizofreni. 

n=8 

Intervjuer gjordes 2001 

med åtta mammor samt 

litteratur innehållande 

andra mammors 

berättelser om att ha ett 

barn med schizofreni 

användes. 

 

Författaren valde att själv välja 

ut de delarna av 

intervjumaterialet och 

litteraturen som hon ville ta med 

i resultatet för att få fram det 

tänkta syftet med studien. 

 

Resultatet bestod av en lång rad 

personliga berättelser 

innehållande subjektiva 

upplevelser hos föräldrarna 

innan, under och efter deras barn 

fick diagnosen schizofreni.    

 

Medel  

 

M. Jung 

 

Korea, 

2000 

 

 

Lives of two 

korean 

mothers of 

children with 

schizophrenia: 

An interpretive 

 

Att få en 

förståelse 

beträffande två 

koreanska 

mammors 

erfarenhet av 

att att hand om 

ett barn med 

schizofreni. 

n=2 

Sex till åtta djupgående 

intervjuer gjordes under 

fem månader. Platsen 

där intervjuerna 

genomfördes valdes av 

de båda mammorna. 

 

Efter de första intervjuerna 

sammanställdes berättelserna 

kring det valda ämnet och 

analyserades. Vid nästa intervju 

diskuterades det tidigare nämnda 

ämnet och ytterligare ett område 

togs upp. Detta fortsatte vid 

följande intervjuer.  

 

Vårdandet av barnen utgjorde en 

stor del av de båda mammornas 

liv. Om mammorna såg det som 

en utsiktslös börda eller 

omställde sitt liv konstruktivt 

runt barnet handlade om deras 

självbild och deras förmåga att 

möta den utmaning det innebär, 

att ha ett barn med schizofreni. 

 

Hög 

 

P.B Howard 

 

USA,  

1998 

 

The experience 

of fathers of 

adult children 

with 

schizophrenia 

 

Beskriva 

pappors 

upplevelser av 

att ha ett vuxet 

barn med 

schizofreni, 

genom att 

utforska i 

vilken 

utsträcking de 

tar del i 

vårdandet av 

barnet.  

n=12 

Tvärsnittsstudie. På  

förfrågan kontaktade 

deltagarna författaren 

om att delta i studien. 

Godkännandet om att 

delta genomfördes via 

mejl och telefon. 

Skriftligt avtal gjordes. 

 

Först kontrollerades det 

insamlade materialet. Liknande 

förklaringar hos deltagarna kring 

sjukdomen och upplevelsen av 

vårdandet söktes i materialet. 

Vidare delades de liknande 

orden och fraserna in i olika 

underkategorier. Dessa 

diskuterades med papporna. De 

kategorier som valdes gick 

igenom grundligt och utifrån 

dem bildades teman. 

 

Tre teman utgjorde resultatet 

som beskriver i vilken 

utbredning papporna deltog i 

vårdandet; deltagandet i vården, 

olösta problem och händelsens 

allvar. Några av papporna ansåg 

att sjukdomen var något av det 

värsta som hänt dem. Med tiden 

lärde de sig att hantera och förstå 

sjukdomen på olika sätt.  

 

Hög 



 

 

 

 

 

Bilaga 3 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering?    Ja          Nej           Vet ej 

 

Patientkarakteristiska                                    Antal……………………. 

Ålder……………………. 

Man/Kvinna.…………………… 

 

Är kontexten presenterad?                             Ja          Nej           Vet ej 

 

Etisk resonemang?                                         Ja          Nej            Vet ej 

 

Urval 

- Relevant?                                                     Ja          Nej             Vet ej 

- Strategiskt?                                                  Ja          Nej              Vet ej 

 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?              Ja          Nej              Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?                 Ja           Nej             Vet ej 

- analys tydligt beskriven?                             Ja           Nej              Vet ej 

 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?                  Ja           Nej              Vet ej 



 

 

- Råder datamättnad?                                      Ja          Nej               Vet ej 

- Råder analysmättnad                                      Ja          Nej              Vet ej 

 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt           Ja          Nej                Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram?                          Ja           Nej               Vet ej 

 

Genereras teori?                                             Ja            Nej                Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket fenomen/upplevelse/mening beskivs? 

 

 

 

 

Är beskrivning/analys adekvat?                      Ja          Nej                Vet ej 

 

Sammanfattande kvalitet                                Hög        Medel          Låg 

 

 


