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Sammanfattning 

Titel: ”Hur var hon när hon inte var arg? – världens bästa mamma” – Upplevelserna av att växa upp 

med en förälder som har bipolär sjukdom. 

 

Denna kvalitativa studie syftade till att undersöka upplevelserna av att ha vuxit upp med en förälder 

som har bipolär sjukdom, med hjälp av intervjuer från sex deltagare. Med hjälp av Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska perspektiv har resultatet från intervjuerna analyserats tillsammans med 

begreppen ”risk- och skyddsfaktorer”. Det som framkom genom resultat och analys var att tiden som 

barn tillsammans med en förälder som har bipolär sjukdom präglades av ambivalenta känslor och 

instabilitet, samtidigt som det fanns trygghet i form av annan vårdnadshavare. Sällan eller aldrig fanns 

det stöd utöver den andra föräldern och inga insatser från samhället erbjöds dessa barn varken under 

tidig barndom eller tonår. Alla som deltog i studien uttryckte dock att de hade behövt fångas upp på ett 

eller annat sätt och att de som vuxna önskade att de fått någon typ av samtalsstöd för att kunna förstå 

och bearbeta sin förälders sjukdom, då detta påverkade deras barndom kraftigt. Upplevelserna var 

även att barndomen hade påverkat intervjupersonernas vuxenliv på olika sätt och ofta i negativ 

riktning. Under intervjuerna uttryckte dock intervjupersonerna att de i dagsläget befann sig på en plats 

i livet som kändes bra för dem, och att en del dessutom kände sig stärkta av sin barndom. 

 

Nyckelord: bipolär sjukdom, upplevelser hos barn, skyddsfaktorer, copingstrategier, tystnadskultur 
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Abstract 

Title:” What was she like when she wasn’t angry? – the best mom ever” – The experiences of growing 

up with a parent who has bipolar disorder. 

 

This qualitative study aimed to examine the experiences of what it is like to have grown up with a 

parent who has bipolar disorder, with help from interviews of six people. Together with 

Bronfenbrenners ecological systems theory the results have been analysed with the concept “risk- and 

protective factors”. What came out of the result and analysis was that being a child of a parent with 

bipolar disorder was featured by ambivalent emotions and instability, at the same time as there was 

safety in the shape of another guardian. Rarely or never were there any support beyond the other 

parent and no help from society was offered these children during either their childhood or youth. 

Everyone who participated in the study expressed that they felt the need to have been seen somehow 

and that as adults they wished that they had gotten some sort of counselling to be able to understand 

and process their parent´s disorder, since this affected their childhood vigorously. The experiences 

were also that the childhood had affected the participants adulthood in different ways and often in a 

negative direction. During the interviews though, the participants expressed that they were now in a 

place in life where they wanted to be and that some of them even felt strengthened by their childhood.  

 

Key words: bipolar disorder, children’s experiences, protection factors, coping strategies, culture of 

silence  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

”Upplevelsen av förälderns förändring i de situationer då hon eller han var i ett akut 

förvirringstillstånd eller i affekt beskrevs som att föräldern var som två olika personer. Det är som att 

jag har två mammor, förklarade en flicka, en som hon är när hon är sjuk, henne är jag rädd för, en 

som hon är när hon är frisk, henne älskar jag” (Skerfving, 2015, s. 107).  

Enligt World Health Organization (2019) lever cirka 60 miljoner människor med bipolär sjukdom 

över hela världen. Bergman (2018) och Granat (2014) beskriver hur bipolär sjukdom delas upp i typ I 

och II, där typ I innebär att den drabbade har perioder av kraftiga depressioner och manier. Dessa 

depressioner kan bland annat leda till självskadebeteende samt självmordstankar, medan de maniska 

perioderna innebär att man kan tappa verklighetsuppfattningen, göra saker man inte hade gjort i 

normaltillstånd (exempelvis göra av med stora summor pengar) samt leda till sömnstörningar vilket i 

sin tur kan utveckla psykos hos den sjuka. Typ II av bipolär sjukdom innebär att den som insjuknat 

lider av depressiva perioder samt hypomaniska perioder, där det som skiljer sig är hypomani vilket är 

en mildare variant av mani. De hypomaniska perioderna innebär ofta att personen är gladare än 

vanligt, känner mer energi men ändå kan sätta vissa gränser för vad den gör. Detta betyder att typ II av 

bipolär sjukdom visar sig genom kraftigare depressioner och lugnare maniska perioder, vilket kan göra 

typ II svår att identifiera för både den som insjuknat och de i personens omgivning (Bergman, 2018; 

Granat, 2014). 

Både Parment (1999) och Skerfving (2005) redogör för hur barn till föräldrar med psykisk sjukdom 

har visat sig ligga i riskzon för att själva utveckla psykisk ohälsa både under barndomen och i vuxen 

ålder. Skerfving (2005) lägger dessutom vikt vid betydelsen av att dessa barn fångas upp och får 

komma till tals om sin situation samt betydelsen av ett stöttande nätverk i form av funktionella vuxna. 

Det framgår även i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 5 kap. 1§ att ”Socialnämnden ska verka för att 

barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, i nära samarbete med hemmen främja en 

allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga”. 

Utifrån lagstiftningen har en del kommuner i Sverige verksamheter som riktas mot mödrar med 

psykisk sjukdom, fokus för detta är då oftast den tidiga anknytningen mellan förälder och spädbarn. 

För äldre barn med föräldrar som har psykisk sjukdom finns exempelvis stödgrupper (Pihkala, 2011). 

Detta är dock bara ett axplock av vad som kan erbjudas. För att få hjälp krävs det dock att dessa barn 

synliggörs.  

År 2010 gjordes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) vilket innebar en 

ny paragraf som riktar sig till barn som anhöriga, 2 g §. Denna bestämmelse innebär bland annat att: 

”Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets 

förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning 

eller en psykisk funktionsnedsättning… ” 



8 
 

Trots detta verkar det inte vara helt lätt att fånga upp dessa barns hemsituation, varken genom nätverk, 

förskola/skola eller exempelvis vuxenpsykiatrin då en förälder blir inlagd. Det har dessutom 

framkommit att en del barn som faktiskt berättat för någon om sin hemsituation, exempelvis för en 

förskolelärare, ändå inte fått någon vidare hjälp (Skerfving, 2015).  

 

1.2 Problemformulering 

Att växa upp med en förälder som har psykisk sjukdom påverkar barnets liv på olika sätt både under 

barndom och i vuxenlivet. Resultatet av tidigare studier har indikerat att barn som tillhör denna grupp 

löper större risk att själva utveckla psykisk ohälsa av olika slag på grund av de påfrestningar de utsätts 

för i hemmet (Skerfving, 2005). Detta följer många gånger med barnen in i vuxenlivet och kan i värsta 

fall påverka dem i stor utsträckning och under lång tid, exempelvis genom nedsatt förmåga att studera 

eller arbeta vilket kan leda till sjukskrivningar och behovet av vård, vilket innebär både kostnader för 

samhället och sveda för individen. Både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen uttrycker idag 

att det finns ett samhälleligt ansvar för barn som far illa på olika sätt, men ändå tyder forskningen på 

att det finns problematik kring hur dessa barn fångas upp och får hjälp. Med preventivt arbete kan 

problematiken som dessa barn ofta drabbas av undvikas helt eller delvis och därför är det av stor vikt 

att denna grupp synliggörs och får rätt stöd och hjälp.  

Utifrån detta vill jag i denna studie synliggöra och undersöka hur vuxna människor som vuxit upp 

med en förälder som har psykisk sjukdom, specifikt bipolär sjukdom, tänker främst kring det 

eventuella stöd som de fick, eller inte fick utifrån förälderns sjukdom och dess påverkan på 

hemförhållandet under barndomen. Detta då dessa människor bäst kan hjälpa oss att förstå varför de 

som barn refereras till som ”osynliga” i sammanhang där det talas om barn som växer upp med 

psykiskt sjuka föräldrar och på så sätt förhoppningsvis finna svar om varför de upplevs som svåra för 

samhället att fånga upp och hjälpa. Genom studien får dessa människor med egna ord även uttrycka 

vad för typ av stöd och hjälp som de själva anser hade hjälpt dem som barn. På detta sätt kan 

eventuella brister identifieras på olika nivåer och på så sätt är förhoppningen att kunna bidra till någon 

form av förändring i arbetet med denna utsatta grupp. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur kan vi förstå problematiken med att fånga upp och hjälpa barnen som växer upp med en förälder 

som har psykisk sjukdom, specifikt bipolär sjukdom? 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen kring hur bipolär sjukdom hos en förälder 

påverkar barnen i deras närhet samt dessa barns vuxenliv, samt att öka kunskapen kring på vilka sätt 

denna grupp barn kan vara svåra för samhälle och nätverk att identifiera och fånga upp. Syftet 
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inrymmer även att öka kunskapen kring vilken typ av stöd barnen hade behövt och velat ha under 

barndomen. Detta för att belysa och förhoppningsvis kunna bidra till förbättring av eventuella brister i 

samhällets förmåga att fånga upp och arbeta med dessa barn.  

 

Frågeställningarna är:  

• Hur upplevde intervjupersonerna sin barndom med en förälder som har bipolär sjukdom?  

• Upplever intervjupersonerna att de fick stöd och hjälp under sin barndom utifrån förälderns 

psykiska ohälsa? Om inte, vilket stöd hade de behövt?  

• Hur upplever intervjupersonerna att deras barndom påverkat deras vuxenliv? 

 

1.5 Förförståelse 

Jag gick in i detta arbete med en förförståelse från min egen barndom då även jag, likt 

intervjupersonerna i denna studie, växte upp med en förälder som har bipolär sjukdom. I vuxen ålder 

har jag många gånger funderat på varför ingen uppmärksammade de hemförhållanden jag levde under, 

trots att jag på olika sätt visade att jag inte mådde bra.  

Eftersom bipolär sjukdom ofta innehåller både bra och dåliga perioder för den som är sjuk, och 

även för den som lever nära inpå, så finns det en risk för att det uppfattas som oproblematiskt om det 

överhuvudtaget fångas upp. Jag fick aldrig någon klar bild över vilken typ av hjälp och stöd som finns 

att erbjuda barn som lever med en förälder som har psykisk sjukdom. I detta började jag formulera 

mina konkreta frågor. Jag ville då fråga andra som levt likt mig, som idag är vuxna och har 

möjligheten att reflektera kring sin barndom och hur det påverkade dem att växa upp med en förälder 

som har bipolär sjukdom, om de hade fått någon hjälp och i så fall vilken typ samt om detta hade 

hjälpt dem i vuxenlivet eller inte. 

Jag inser att min förförståelse medför en väldigt personlig aspekt i arbetet och därför har jag varit 

noga med att ha ett kritiskt öga gentemot mig själv under studiens gång. Min intention med denna 

studie var inte att svartmåla varken föräldrar eller samhället, utan snarare att få ta del av alla olika 

upplevelser som finns av liknande uppväxt samt få en djupare förståelse för betydelsen av stöd och 

hjälp för dessa barn och deras vuxenliv. 

 

1.6 Avgränsningar 

I studien har jag valt att intervjua personer som har minst en förälder som har bipolär sjukdom. Jag har 

aktivt valt att inte utesluta de intervjupersoner vars förälder under barndomen inte hade diagnos, men 

som fått det vid annat tillfälle. Jag har valt att specificera mig på bipolär sjukdom då det skulle bli 

alldeles för brett med alla sjukdomar som klassas som psykisk sjukdom. Dessutom påminner bipolär 

sjukdom många gånger om en rad andra psykiska sjukdomar och därför anser jag det tillräckligt att 

fokusera på just bipolär sjukdom. Jag kommer dock använda begreppet psykisk sjukdom samtidigt 
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som jag använder bipolär sjukdom, detta för att jag ibland behöver inkludera fler sjukdomar än endast 

bipolär sjukdom samt skriva i mer generella termer.  

 

1.7 Relevans för socialt arbete 

Denna studie blir relevant för socialt arbete då jag vill uppmärksamma de vuxna barn som under sin 

barndom levt med en förälder som har bipolär sjukdom samt ta del utav deras egna tankar kring 

eventuellt stöd och hjälp de fick från olika håll under barndomen. Det kan tänkas bli betydelsefullt att 

få ta del utav erfarenheter av att antingen ha fått stöd eller inte fått stöd som barn samt att det 

eventuellt går att upptäcka styrkor och svagheter i samhällets insatser kring barnen som växer upp med 

en förälder som har psykisk sjukdom. Preventivt arbete med denna riskgrupp har visat sig meningsfullt 

för att dessa barn ska kunna växa upp och bli stabila individer vilket gör detta till en samhällsfråga då 

det gynnar både de vuxna barnen och samhället om eventuell ohälsa samt annan problematik kan 

förebyggas. Det är även relevant att få ta del utav dessa personers egna tankar och önskemål kring stöd 

de hade velat få som barn, för att eventuellt få en större förståelse för vad denna grupp specifikt tycker 

i frågan. 

 

1.8 Begrepp 

Presenterar här begrepp som är återkommande och kan behöva tydliggöras för läsaren.  

 

Affektiva störningar: menar Parment (1999) vara sjukdomstillstånd som periodvis påverkar 

stämningsläget hos den insjuknade. Detta kan vara exempelvis depressioner och manier samt 

schizoaffektiva tillstånd där den drabbade bland annat kan uppleva hallucinationer. 

Bipolär sjukdom: Psykisk sjukdom som innebär perioder av depressioner och manier i olika 

svårighetsgrad (Parment, 1999).  

Depression: Innebär att den drabbade känner nedstämdhet och orkeslöshet vilket påverkar ens dagliga 

liv. Sjukdomen kallas även ”egentlig depression” och delas upp i ”lätt” ”medel” eller ”svår” grad av 

depression. Vid lätt depression fungerar oftast vardagen medan man vid svår depression många gånger 

inte orkar med vanliga bestyr så som egen grundläggande omvårdnad, dessutom är självmordstankar 

vanliga (1177 vårdguiden, 2016). 

Psykisk sjukdom: ”Det finns många olika psykiska sjukdomar, som ser olika ut. De är generellt 

karaktäriserade av en kombination av anormala tankar, uppfattningar, känslor beteenden och relationer 

med andra” ”Psykisk sjukdom inkluderar; depression, bipolär affektiv sjukdom, schizofreni och andra 

psykoser, demens, intellektuella nedsättningar och utvecklingssjukdomar som autism.” (WHO, 2019). 
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2. Tidigare forskning 
 

Här nedan presenterar jag relevant tidigare forskning kring ämnet, med stort fokus på föräldrar som 

har psykisk ohälsa och hur detta har påverkat deras barn både kort och långsiktigt. Litteraturen har 

sökts fram via Google Scholar, Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) samt Googles sökmotor, med 

sökorden: bipolär sjukdom, bipolar disorder, barn till föräldrar med psykisk sjukdom, parents with 

mental disorders, children of bipolar parents, risk- och skyddsfaktorer, risk and resillience. Det som 

framkom efter sökningarna var att det finns mycket kunskap kring barn som växer upp under 

påfrestande förhållanden och hur dessa barn utvecklas vidare på olika sätt. Detta innefattar bland annat 

barn som anhöriga, barn som växer upp med olika riskfaktorer som våld i hemmet, föräldrar som 

missbrukar samt föräldrar som har någon form av psykisk sjukdom. Här väljer jag att redogöra för 

forskning som handlar specifikt om hur psykisk sjukdom hos föräldrar påverkar deras barn och 

begrepp som kan knytas till dessa barns utveckling och vuxenliv. 

 

2.1 Barns känslor under barndomen 

Utifrån tidigare forskning i form av studier från olika länder i västvärlden som Skerfving (2015) 

sammanställt i sin doktorsavhandling, framkommer det att många barn till föräldrar som har psykisk 

sjukdom ofta känner sorg, oro, ångest, rädsla och frustration samtidigt som de i många fall även 

uttrycker kärlek för föräldern och en önskan om att ha en ”vanlig familj”. Detta visar Skerfving genom 

sina egna intervjuer med barn till föräldrar som har psykisk sjukdom där det genom olika berättelser 

blir tydligt att hemmiljön för dessa barn kan vara extremt skrämmande och förvirrande, och ibland 

även farlig. Rädsla och oro kommer i vissa fall från förälders oförutsägbara beteende som 

aggressionsutbrott samt rädsla för att föräldern ska skada antingen sig själv eller barnet. En upplevelse 

som Skerfving väljer att belysa handlar exempelvis om en liten flicka som varken fick mat hemma 

eller tillåtelse att gå till skolan då modern hamnat i en psykos. Vidare framkommer det utifrån dessa 

intervjuer att många utav barnen, precis som den tidigare forskningen Skerfving sammanställt i sin 

bok ”Att synliggöra de osynliga barnen – barn till psykiskt sjuka föräldrar” (2005), upplevt att de inte 

haft vetskap eller kunskap kring att föräldern är sjuk eller på vilket sätt den är sjuk. Fler upplevelser 

vittnar om barn som fått ta ett enormt ansvar i hemmet genom att se till yngre syskon samt hantera 

situationer där föräldern som har psykisk ohälsa inte varit förmögen till att ta hand om varken sig själv 

eller sina barn. Ur dessa intervjuer kan man även utläsa en stark kluvenhet inför sin förälder som är 

sjuk. En flicka berättar exempelvis att hon ibland tänkt att det vore bättre om föräldern inte fanns mer, 

samtidigt som tanken gjort henne ledsen då hon älskar sin förälder och egentligen bara vill ha ett 

”normalt” liv (Skerfving, 2015). 
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2.2 Föräldrar med psykisk sjukdom och dess påverkan på deras barn 

På uppdrag av Socialstyrelsen gjordes en litteraturgenomgång som en del av projektet ”Barn till 

psykiskt sjuka föräldrar”, vars syfte var att öka kunskaperna kring hur psykisk ohälsa hos föräldrar 

påverkar deras barn. Där sammanställdes både nationell och internationell forskning kring ämnet 

under 1980- och 1990-talet. Denna forskning var intressant att titta på då den inkluderade olika 

sjukdomstillstånd som schizofreni, depression och affektiv störning, hos den ena eller båda 

föräldrarna. Eftersom bipolär sjukdom ingår under begreppet ”affektiv störning” samt inkluderar både 

depression och ibland psykosliknande tillstånd är det relevant att titta på dessa sjukdomars påverkan 

på barnen.  

Vad denna forskning visade var bland annat att ungdomar och unga vuxna vars föräldrar hade 

”bipolära syndrom” löpte större risk för att själva utveckla affektiva störningar jämfört med en 

kontrollgrupp där barnens föräldrar diagnostiserats med ickeaffektiva störningar (Klein et al, 1985, 

refererad i Parment, 1999). Vidare kunde Dellisch (1989, refererad i Parment, 1999) visa på att mödrar 

med schizofreni var benägna att inkludera sina barn i de vanföreställningar som de led utav, och att 

detta riskerade att generera i både personlighetsstörningar och psykiska samt psykosomatiska 

symptom hos barnen. Det visade sig även att barn till mödrar med schizofreni i större utsträckning än 

kontrollgruppen haft avvikande anknytningsmönster som undvikande och ambivalent, samt 

”främlingsrädsla” (Näslund et al, 1984, refererad i Parment, 1999. s. 16).  

Liknande resultat framkom i en studie där man tittade på mödrar med affektiva störningar och 

deras barn när barnen varit mellan ett, och ett och ett halvt år gamla. Det som framgick var att barnen i 

denna grupp hade en sämre anknytning till sina mödrar i jämförelse med kontrollgruppen och att 

mödrarna tenderade att vara både mindre aktiva och även olyckligare i samspelet med sina barn 

(Gaensbauer et al, 1984, refererad i Parment, 1999). Detsamma gällde barn vars mödrar led av 

bipolära depressioner samt barn till mödrar med depression. Observationsstudier av barn till mödrar 

med depression kunde visa att mor/barnrelationen, oftare än i kontrollgruppen, speglades av negativ 

interaktion och att de positiva stunderna barn och mor hade tillsammans var kortare än för 

kontrollgruppen där mödrarna inte led av depression (Radke – Yarrow et al., 1985, refererad i 

Parment, 1999; Field et al., 1990, refererad i Parment, 1999).  

Vissa studier motsade dock varandra då det bland annat framkom att barn till mödrar som varit 

psykotiska och lidit av affektiva störningar visade sig ha större framgångar i skolan än barn till 

föräldrar med icke affektiva störningar. Dessa barn hade dessutom inte någon förhöjd risk att själva 

utveckla psykisk sjukdom (McNeil & Kajj, 1987.; Wynne et al., 1987, refererad i Parment, 1999). Vad 

detta berodde på framgick dock inte av texten. 

För att titta på nyare forskning kring hur psykisk sjukdom hos föräldrar påverkar deras barn, gjorde 

Weissman et al. (2006) en amerikans studie vid namn ”Offspring of depressed parents: 20 years later”, 

genom att följa upp en grupp individer efter tjugo år. Weissman et al. fokuserade i denna studie på 

barn till föräldrar som led av depression och tittade då på hur deras barn har utvecklats i sin ungdom 
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samt i vuxenlivet. Denna studie jämförde barn till föräldrar som led utav depression i olika grad, från 

mild till svår, med barn till föräldrar som inte hade någon känd psykisk sjukdom. Resultatet av denna 

uppföljning visade att barnen till de föräldrar som led utav depression löpte tre gånger så stor risk att 

själva utveckla ångestsyndrom, kraftig depression samt substansberoende. Barn till föräldrar som lider 

av depression tillhör alltså enligt Weissman et al. (2006) en riskgrupp där risken för psykisk och fysisk 

ohälsa är stark och ofta startar tidigt i barnets liv och sedan påverkar långt in i vuxenlivet. Något 

Weissman et al. även kunde se var att bipolär sjukdom ökade bland barnen till föräldrar som led av 

depression, från 2% vid den tioåriga uppföljningen och 14% vid den tjugoåriga. På grund av de små 

antalen deltagare i studien anser dock författarna att det inte går att tolka detta i någon vidare mening 

mer än att risken för bipolär sjukdom var något högre hos barnen till föräldrar som led av depression 

(Weissman et al. 2006).  

Vidare påpekar Weissman et al. (2006) att de kunde identifiera fler fysiska sjukdomar så som hjärt-

kärlsjukdomar hos vuxna barn till föräldrar som led av depression. Även Delbello och Geller (2001) 

visar att barn till föräldrar med bipolär sjukdom tillhör en riskgrupp. I deras litteraturgenomgång 

kommer de fram till att barn och vuxna till föräldrar som har bipolär sjukdom låg mellan 5 - 67% 

högre risk för ”mood disorders” (humörstörningar) (s. 325) tillskillnad från kontrollgruppen som låg 

på 0 – 38% risk.  

 

2.3 Risk- och skyddsfaktorer 

Det är redan klargjort att barn som växer upp med en förälder som har en psykisk sjukdom ingår i en 

så kallad riskgrupp, att detta i sig är en risk för barnet. En viktig aspekt att ta med sig är dock att det 

finns många olika risk- och skyddsfaktorer som har betydelse för barns utveckling och att det är dessa 

faktorer i samspel som påverkar barnet i den situation hen befinner sig i (Andersson, 2008). Även här 

är forskningen blandad med både äldre och nyare studier. 

Det har bland annat visat sig att barn i riskgrupper tenderade att klara sig bättre i vuxenlivet om 

deras barndom präglats av exempelvis andra funktionella vuxna i deras närhet samt att socialt stöd, 

aktivt förhållningssätt och copingstrategier var bra för barnens utveckling (Werner, 1995; Rutter, 

1985, refererad i Parment, 1999). Detta bekräftade även Skerfving (2015) då det i hennes studie 

framkom att barn som känt att de fått stöd från andra vuxna samt förståelse och kunskap kring sin 

förälders psykiska sjukdom, kunnat förhålla sig bättre till hemsituationen och svårigheter som uppstått. 

Denna förståelse och kunskap kom bland annat genom att barnen kunde prata om sin förälder med 

andra barn som också hade en förälder med psykisk sjukdom. Detsamma menar Fincham, Grych och 

Osborne (1994, refererad i Lagerberg & Sundelin, 2000) gäller för relationen till föräldrarna, där en 

god relation liksom en dålig relation mellan barn och förälder har en stark påverkan på barnets 

välbefinnande, eller brist på välbefinnande (s. 199). Detta kan alltså ses som både en potentiell 

riskfaktor, men även en potentiell skyddsfaktor. 
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Skerfving (2005) belyser hur barn till föräldrar med affektiva störningar inte nödvändigtvis behöver 

påverkas långsiktigt av att ha vuxit upp med en förälder med psykisk sjukdom, då Skerfving menar att 

det inte är den psykiska sjukdomen i sig som enbart påverkar barnets utveckling i ett vidare 

perspektiv. Skerfving ifrågasätter en del av den tidigare forskning jag presenterat ovan som visat på att 

barn till föräldrar med psykisk sjukdom i högre grad riskerar att utveckla egen psykisk ohälsa eller få 

andra ”problem” (s. 50). Skerfving poängterar att den tidigare forskningen fokuserar på ärftlighet kring 

psykisk sjukdom och väldigt lite på andra eventuella faktorer som spelat in i studiernas resultat så som 

risk- och skyddsfaktorer kring barnet. Några riskfaktorer som Skerfving nämner är bland annat 

negativa attityder mellan barn och förälder, svåra skilsmässor, låg social status och kriminalitet hos 

fäder (Skerfving, 2005. s. 50).  

 

2.4 Stöd och hjälp 

Vilka insatser som används i Sverige för barn som befinner sig i riskgrupper, i detta fall för barn vars 

förälder lider av psykisk sjukdom, redogör bland annat Pihkala (2011) för Beardslees 

familjeintervention. Metoden går ut på att samtala öppet kring förälderns psykiska sjukdom inom 

familjen. Denna metod riktar främst in sig på föräldrar som lider av depression och hur man ska kunna 

stärka barnet som befinner sig i miljön. Detta blir relevant för studien då bipolär sjukdom inkluderar 

depressiva perioder samt att tidigare forskning visat på att öppenhet kring en förälders psykiska 

sjukdom är betydelsefullt för barnet (Skerfving, 2015). Det är även relevant att nämna att det i Sverige 

finns insatser som fokuserar på mödrar med spädbarn där fokus ligger på den tidiga anknytningen 

(Pihkala, 2011).  

Skerfving (2015) visar på att släktnätverk många gånger är viktigt för barn som växer upp med en 

förälder som har psykisk sjukdom, och att barnet då kunnat få stöd av en annan vuxen i dess närhet. 

Det framkom dock också att släktnätverk till föräldrar som lider av psykisk sjukdom många gånger 

själva har olika problematik som missbruk och psykisk ohälsa vilket resulterat i att barnet fått ännu 

mindre tillgång till stöd och hjälp samt ”ökade deras utsatthet” (Skerfving, 2015. s. 134). 

 

2.5 Summering 

Den tidigare forskningen visar på att barn till föräldrar med psykisk sjukdom många gånger lever 

under hemförhållanden som upplevs som både skrämmande och svåra på olika sätt, vilket många 

gånger bottnar i okunskapen kring sin förälders mående samt sjukdomsbild. Denna grupp barn löper 

större risk för att själva utveckla psykisk ohälsa och sjukdom i olika grad, men detta menar vissa beror 

på fler faktorer än endast förälderns psykiska sjukdom. En funktionell vuxen utöver den sjuka 

föräldern har visat sig agera skyddsfaktor i vissa fall samt om barnen fått information kring sin 

förälders sjukdom och stöd i detta. Litteraturen som presenterats kommer att användas i syfte att 

försöka förstå studiens resultat genom analysdelen i kapitel 6. 



15 
 

3. Teori 
 

3.1 Utvecklingsekologi 

Urie Bronfenbrenner formulerade den utvecklingsekologiska teorin under 1970-talet. Detta då 

Bronfenbrenner kritiserade forskningen som under den tiden till största delen var laboratorieinriktad, 

vilket han menade inte kunde ge resultat kring barns utveckling i deras naturliga miljö och hur barnet 

och miljön samspelade (Andersson, 1982). Bronfenbrenner menade vidare att miljön vi lever i kan ses 

som olika system som alla innefattar varandra på olika sätt, dessa kallade han mikro-, meso-, exo- och 

makrosystem (Lagerberg & Sundelin, 2000). Nedan följer en beskrivning av samtliga system där jag 

börjar inifrån, vilket är den plats barnet befinner sig på och de miljöer som har direkt påverkan på 

dennes utveckling (i mitten om man så vill), för att sedan förklara de mer övergripande systemen som 

snarare har en indirekt påverkan på barnet och dess utveckling. 

 Skerfving (2005) beskriver hur mikrosystem är de olika miljöer där barnet vistas dagligen eller ofta 

och har direktkontakt med. Dessa inkluderar exempelvis hemmet, släktingar, förskola, skola, fritids 

och vänner. Mikrosystemen är alla olika system som tillsammans samspelar och bildar det 

Bronfenbrenner senare kallar Mesosystem. Systemens samspel och kommunikation har stor betydelse 

för barnets utveckling. Vidare menar Skerfving att exosystem är de system som indirekt påverkar 

barnet och dess utveckling. Här innefattas exempelvis föräldrarnas arbetsplats, hälso- och sjukvården 

samt vuxenpsykiatrin (Skerfving, 2005). Det är alltså system som barnet inte är i direktkontakt med, 

men eventuellt kommer i kontakt med ibland, och som ändå påverkar barnet genom att påverka 

exempelvis föräldrarnas arbetssituation eller möjlighet till stöd och hjälp. Skerfving (2005) beskriver 

det som att barnet inte nödvändigtvis ingår i dessa system i den mening att barnet tillhör systemet i sig, 

men exempelvis besöker sjukvården eller påverkas av vuxenpsykiatrins system om en förälder 

befinner sig där. Slutligen hamnar vi i det så kallade makrosystemet, som är det största och 

övergripande systemet som påverkar oss alla. Inom makrosystemet ryms politiken i samhället, lagar 

och regler, kultur och ekonomi, men även normer och värderingar som råder. Dessa menade 

Bronfenbrenner påverkar alla de underliggande systemen eftersom de i sin tur sedan påverkar barnets 

mikrosystem (Skerfving, 2005). Exempel på detta skulle kunna vara budgetfördelning kring förskola, 

vilket kan resultera i större barngrupper och färre pedagoger. Detta kan då eventuellt påverka barnet 

genom att det får mindre uppmärksamhet, högre ljudnivå och mindre struktur i vardagen då barnet 

befinner sig på förskolan. 

 

3.1.1 Risk- och skyddsfaktorer 

Tillsammans med det utvecklingsekologiska perspektivet vill jag titta på utvecklingspatologins 

begrepp risk- och skyddsfaktorer, då dessa hör ihop med de olika system som utvecklingsekologin 

presenterar. Dessa begrepp hjälper oss att se hur utvecklingen hos individer ter sig under ”riskfyllda, 

sårbara och utsatta förhållanden…” samt att vi kan få förståelse för den komplexitet som finns i att 
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utveckling både positiv som negativ sker både genom individuella egenskaper och den miljö individen 

rör sig inom (Andersson, 2008. s. 23). 

Lagerberg och Sundelin (2000) skriver exempelvis om ”social kompetens” hos barn, ett begrepp 

som kan ses både som en skyddsfaktor i sig och som något man kan utveckla genom andra 

skyddsfaktorer. Social kompetens menar Lagerberg och Sundelin vara ”… färdigheter, kunskaper och 

förhållningssätt som möjliggör etablering och vidmakthållande av sociala relationer på barns 

viktigaste arenor som skola, hem och fritid.” (s. 213). Lagerberg och Sundelin menar vidare att denna 

sociala kompetens är en viktig faktor när det kommer till insikt om barnets egen kompetens samt hur 

man ska hantera sociala situationer och kunna ha positiva vänskapsrelationer (s. 213). I och med detta 

kan man se tydliga kopplingar mellan denna skyddsfaktor och olika mikrosystem som barnet rör sig 

inom. En god social kompetens kan alltså eventuellt främja andra mikrosystem där man interagerar 

med andra människor och på så sätt få fler fungerande mikrosystem. Lagerberg och Sundelin (2000) 

presenterar även andra karaktärsdrag hos barn har visats sig agera skyddande, som att barnet 

exempelvis har ett eget inre driv och initiativförmåga samt nyfikenhet och psykisk ork. Vidare 

beskriver Lagerberg och Sundelin att skyddsfaktorer även innefattar bland annat god fysisk hälsa, att 

skolgången går bra och att barn slipper skiljas från alldeles för många nära familjemedlemmar som 

vårdnadshavare. Det finns alltså skyddsfaktorer som är kopplade till barnet/individen själv och dess 

karaktär, men också skyddsfaktorer som ligger hos familjeförhållande och miljö. Dessa innefattar 

exempelvis fysisk och psykisk hälsa hos förälder och andra vuxna som kan bidra med trygghet.  

Motståndskraft beskrivs som en viss typ av tankesätt där ens egna tankar går mer åt det 

optimistiska hållet snarare än det negativa. Vidare kan skyddsfaktorer kring ett barn öka barnets 

motståndskraft, vilket i sin tur kan hjälpa barnet att hantera eventuella riskfaktorer som närvarar 

(Lagerberg & Sundelin, 2000; Andersson, 2016). 

Copingstrategier ingår även det i motståndskraft och skyddsfaktorer. Dessa har visat sig vara 

behjälpliga och betyder att barnet på ett eller annat sätt klarar av att hantera sådant som eventuellt 

känns övermäktigt. Fields och Prinz, (1997, refererad i Lagerberg & Sundelin, 2000) menar att ett sätt 

att se på copingstrategier är genom ”problemfokuserade och känslofokuserade strategier” (s. 223). De 

problemfokuserade strategierna innebär att barnet försöker lösa de problem som uppstår, förändra den 

riskfaktor som finns. Medan de känslofokuserade strategierna snarare tillåter barnet att försöka styra 

känslorna som hör ihop med problemet.    

Vidare skriver Lagerberg och Sundelin (2000) om skyddsfaktorer som något som skyddar mot 

oönskade resultat vid exempelvis svåra händelser eller då ”risker” uppstår, men att skyddsfaktorer 

egentligen endast skyddar i dessa lägen och inte har någon särskild effekt när risker inte är närvarande. 

Lagerberg och Sundelin menar att risk och skyddsfaktorer både är beroende av och samspelar med 

varandra. Författarna ställer sig dock frågorna kring hur dessa skyddsfaktorer fungerar, vilka delar som 

är verkande i det skyddande utfallet samt om skyddsfaktorerna fungerar på samma sätt för alla barn. 

Dessutom resonerar de kring om det är mängden riskfaktorer som har störst inverkan på negativa 
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konsekvenser för barnet snarare än vilken typ av riskfaktor som finns. Detsamma menar de gäller 

skyddsfaktorerna och att det är antalet skydd som är avgörande för ett positivt utfall och inte vilken 

typ av skydd barnet har (Lagerberg & Sundelin, 2000).  

Andersson (2008) skriver om hur man inte kan dela upp de riskfaktorer som ligger hos individen 

och de som ligger i miljön individen vistas i utan att dessa samspelar både med varandra och 

eventuella skyddsfaktorer som finns. Utvecklingspatologin menar då främst de risker och skydd som 

finns inom barnet själv, i bekantskapskretsar, skolan samt de på samhällsnivå (Andersson, 2008. s. 

27). Vidare menar Andersson att exempelvis en förälders arbetslöshet ofta har ansetts vara en 

riskfaktor för barn, men att detta helt beror på det stora sammanhanget som barnet befinner sig i. Att 

en riskfaktor finns närvarande betyder alltså inte nödvändigtvis att man i större utsträckning är utsatt 

för risk utan att det beror på om det finns fler riskfaktorer eller skyddsfaktorer i det stora hela 

tillsammans med individens eventuella motståndskraft och copingstrategier. 

 

3.2 Summering 

Den utvecklingsekologiska teorin tillsammans med begreppen risk- och skyddsfaktorer ämnar jag 

använda för att få en djupare förståelse för de upplevelser som presenteras i studien. Detta då det 

framkommit genom bland annat tidigare forskning att både utvecklingsekologiskt perspektiv samt 

risk- och skyddsfaktorer är verktyg som kan användas för att få mer förståelse för hur barn som växer 

upp under svåra förhållanden ändå klarar av att växa upp till funktionella vuxna. Samtidigt kan det 

utvecklingsekologiska perspektivet tillsammans med begreppen risk- och skyddsfaktorer bidra till en 

mer teoretisk förståelse för svårigheterna som dessa barn lever med och hur det ter sig från individ- 

och makronivå och dessutom eventuellt identifiera faktorer som haft betydelse för studiens deltagare. 

Genom att använda utvecklingsekologisk teori för att analysera studiens resultatdel hoppas jag kunna 

identifiera eventuella mönster och på så sätt få den djupare kunskap jag eftersöker. 
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4. Metod 
 

4.1 Design 

Jag har använt mig utav en kvalitativ metod då syftet med studien var att skapa förståelse för min 

utvalda grupps upplevelser av sin barndom och dess påverkan på deras vuxenliv. Utifrån Bryman 

(2011), som menar att den kvalitativa forskningsansatsen är att föredra när man vill uppmärksamma 

hur människor ”uppfattar och tolkar sin sociala verklighet” (s. 41), ansåg jag att detta var mest 

passande. Studien har en hypotetisk deduktiv ansats vilket innebär att det från början finns en tanke 

kring vad studien ska resultera i, men att det efter materialinsamling och resultat antingen bekräftas 

eller förkastas (Bryman, 2011). Utifrån detta är även den teoretiska referensramen vald och sedan 

resonerad kring om den efter materialinsamling och resultat fortfarande var applicerbar, vilket jag 

ansåg att den var. 

Studien innefattar semistrukturerade intervjuer då jag hade ett antal teman att utgå ifrån för att få 

svar på min frågeställning, men fria på så sätt att följdfrågor ställdes vid behov och det fanns även 

utrymme för intervjupersonerna att tala fritt i så stor utsträckning de ville utifrån de teman som 

presenterades. Bryman (2011) menar att de kvalitativa intervjuerna inriktar sig på att få 

intervjupersonernas egna tankar och åsikter, samt att intervjuaren ska eftersträva ”frihet” under 

intervjun för att låta intervjupersonen få tala om det som den anser vara viktigt. Till sist analyserades 

intervjusvaren genom en tematisk analysmetod som även diskuteras i analysdelen utifrån mina valda 

teorier utifrån de resultat som genererades. Den tematiska analysmetoden fokuserar på vad 

intervjupersonerna svarar på intervjufrågor och inte hur de svarar (Bryman, 2011). 

 

4.2 Urval av intervjupersoner samt avgränsningar 

I denna studie använde jag mig utav ett målinriktat urval av intervjupersoner. Enligt Bryman (2011) 

använder man sig av målinriktat urval för att försöka skapa ”överrensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval” (s. 434). Detta innebär att man aktivt letar upp intervjupersoner som är 

relevanta för den studie man ska göra. Utifrån detta valde jag att leta efter intervjupersoner som 

uppfyllde kriteriet att de hade vuxit upp med minst en förälder som har bipolär sjukdom.  

Mina första försök till att hitta dessa intervjupersoner var att kontakta två organisationer vars syfte 

är att stödja och informera anhöriga (ofta ungdomar) till personer med bipolär sjukdom, för att på så 

sätt få ut en förfrågan om deltagande i min studie. Svar från dessa uteblev och därför vände jag mig till 

ett alternativt sätt för att se om det fanns något intresse av att delta. Detta innebar att jag skrev en kort 

beskrivning av min kommande studie samt vilka krav jag ställde på eventuella intervjupersoner i en 

Facebookgrupp med över 29 000 medlemmar över hela landet (och även i utlandet). Detta resulterade i 

att olika personer, oberoende av varandra, kontaktade mig och kort beskrev hur de uppfyllde min korta 

kravlista. För att avgränsa mig tackade jag nej till de som var av svensk bakgrund, men ej hade vuxit 
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upp i Sverige då en del av min frågeställning till viss del handlar om samhällets stöd, och då specifikt 

det svenska samhället. En kritik till mitt tillvägagångssätt är att alla mina intervjupersoner hämtats från 

en och samma grupp på Facebook, där den gemensamma nämnaren är ett jämlikt synsätt och önskan 

om ett jämlikt samhälle för alla (ej politiskt), men jag ser inte detta som någonting som påverkar 

studiens syfte.  Sju personer visade sig intresserade och ville ställa upp på intervju inför min studie, 

jag beslöt mig för att använda dessa sju personer då jag ansåg att antalet räckte utifrån syftet med 

studien. Under tidens gång fick jag dock bortfall på fyra personer vilket resulterade i att jag ännu en 

gång la upp en förfrågan i samma Facebookgrupp. Denna gång kontaktades jag av tre nya personer 

som ville hjälpa mig och i och med den tidsram jag hade att förhålla mig till bestämde jag mig för att 

det totala antalet på sex intervjupersoner fick vara nog. Eftersom studien inte syftar till att kunna 

generaliseras på exempelvis population så prioriterade jag att kunna fokusera på kvalitét och inte 

kvantitet.  

Intervjupersonerna som deltagit bor alla spridda över Sverige. Jag valde att endast använda län för 

att visa på spridningen och dessa kommer inte i någon särskild ordning: Dalarnas län, Södermanlands 

län, Upplands län, Norrbottens län, Stockholms län och Västmanlands län. Åldrarna på 

intervjupersonerna ligger mellan 17 och 41 år. Här följer även en kort presentation av deltagarna med 

nuvarande sysselsättning:  

Intervjuperson 1: arbetar.  

Intervjuperson 2: studerar på gymnasiet.  

Intervjuperson 3: arbetar.  

Intervjuperson 4: studerar och arbetar extra.  

Intervjuperson 5: föräldraledig. 

Intervjuperson 6: egenföretagare.  

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2011) framgår det att forskare har ett ansvar 

gentemot de människor (och även djur) som de bedriver sin forskning på, samt alla de som eventuellt 

påverkas av forskningen på olika sätt. Det innebär att man som forskare ska vara bland annat 

sanningsenlig och transparent. Detta har jag strävat efter och jag har även funderat kring hur jag kan 

hålla mina intervjupersoner så anonyma som möjligt samt hur själva intervjuerna kommer att kännas 

för deltagarna då jag behandlar ett känsligt ämne fyllt av både skam, skuldkänslor och traumatiska 

upplevelser. Jag kom fram till att nyttan med min studie är större än den eventuella skadan den kan ge 

intervjupersonerna, vilket hade kunnat vara exempelvis jobbiga känslomässiga situationer för dem, 

eller i värsta fall att någon utifrån skulle kunna känna igen berättelserna trots strävan efter anonymitet. 

Jag klargjorde tidigt att deltagandet var frivilligt, att deltagarna inte behövde svara på någonting de 

inte ville, samt att de kunde avbryta deltagandet när de ville. Intervjupersonerna påmindes flera gånger 

både före, under och efter intervjun att de när som helst kan avbryta och avsluta sitt deltagande och att 
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jag då inte använder det material som framkommit. Jag har även varit tydlig med att informera om att 

intervjupersonerna har rätt att avstå frågor om de vill utan att behöva förklara varför och att jag inte 

använder material om de inte vill. Detta leder oss till Bryman (2011) och de etiska principer som rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.  

Som ett första steg för att hålla mig till de etiska principer som är relevanta för forskning i Sverige 

samt min studie så har jag bland annat gått igenom Etikprövningslagen (SFS 2003:460) där 

”Informationskravet” finns med under 16§. Detta innebär att jag som forskare behöver informera om 

min studie, syftet med den samt det frivilliga deltagandet och hur vi kommer att genomföra intervjun 

(Bryman, 2011). Redan innan intervjuerna har jag skriftligt informerat alla inblandade för att klargöra 

hur det kommer att gå till under intervjun samt att de närsomhelst kan välja att avbryta sitt deltagande. 

Intervjupersonerna har även fått ta del av intervjufrågorna i förväg för att kunna förbereda sig på de 

sätt de finner lämpligast och för att ge intervjupersonerna tillfälle att redan innan säga ifrån om 

någonting inte känns bra.  

”Samtyckeskravet” ligger även det under SFS 2003:460 och 17§, vilken är nästa princip att förhålla 

sig till och det har jag gjort genom att noggrant informera i förväg att deras deltagande är helt 

frivilligt. Om någon utav intervjupersonerna är under 18 år behövs ett godkännande från 

vårdnadshavare enligt Bryman (2011), detta har jag tagit i beaktande då en av intervjupersonerna inte 

ännu fyllt 18 år. Vårdnadshavaren har givit sitt godkännande muntligt både vid första kontakt och vid 

vår träff, samt läst igenom både missivbrev och samtyckesbrev och intervjufrågor.  

”Konfidentialitetskravet” uppnår jag genom att jag har låtit intervjupersonerna kontakta mig privat 

via min Facebook sida. Den förfrågan jag lade upp på Facebook är borttagen och i intervjuerna 

används inte namn utan deltagarna benämns ”Intervjuperson 1” och vidare. Jag skriver inte ut städer 

utan hänvisar till de län som intervjupersonerna bott i under sin uppväxt. Detta för att få en klarare bild 

av hur spridningen på intervjupersonerna såg ut, men utan att utelämna någon information som skulle 

kunna leda till dessa personer. Bryman (2011) menar att konfidentialitetskravet kräver att de 

personuppgifter som forskaren kommer över måste hållas utom räckhåll för utomstående, vilket jag 

gjort då jag förvarat allt inom mina privata ägodelar.  

Till sist talar Bryman om ”nyttjandekravet” vilket innebär att den information jag kommer att 

samla in endast får användas till min studie och ingenting annat. Detta talade jag om för 

intervjupersonerna och jag har även raderat inspelningar och transkriberingar efter studien. 

 

4.4 Genomförande av intervju och upplägg 

Då intervjupersonerna befann sig på olika platser i Sverige genomfördes intervjuerna via Skype på 

datorn. När jag sökte intervjupersoner valde jag aktivt att tacka ja till människor som bodde både nära 

och långt ifrån där jag själv befinner mig, då min ambition aldrig var att nödvändigtvis hålla intervjuer 

ansikte mot ansikte. Detta val gjorde jag för att få med så många deltagare som möjligt då jag insåg 

svårigheten med att få deltagare överhuvudtaget. Intervjupersonerna fick förslag på tider för när 
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intervjun skulle hållas och även information kring att intervjun skulle få ta max en timme. Utifrån 

detta kom vi tillsammans fram till lämplig tid. Endast en intervju tog en timme, de andra fem varade 

mellan 30 och 50 minuter. 

 

4.5 Transkribering, bearbetning och kodning 

Efter varje intervju transkriberade jag relativt tätt inpå för att både bli klar innan nästa intervju samt ha 

samtalet relativt färskt i minnet, vilket kan vara till materialets fördel enligt Patel och Davidson 

(2011). Under transkriberingen valde jag att utesluta mina egna frågor och skrev endast ”Min fråga” 

om jag inte hade frågat något som inte stod med i intervjuguiden. Vid följdfrågor skrevs dessa ut för 

att inte tappa sammanhang i svaren. Samtidigt som jag transkriberade så började jag även fundera på 

vilka teman som framkom i svaren. Jag skrev ut hela intervjun från början till slut och transkriberingen 

följde ordningen på mina frågeställningar, då intervjuguiden också gör det, vilket gjorde det lätt att gå 

till rätt del i transkriberingen för att hitta eventuella teman under ”rätt” rubrik. Det framkom dock även 

information under andra rubriker som jag kunde flytta till ”rätt” rubrik för att få svar på 

frågeställningarna. Jag klippte och klistrade ut citat och satte dessa under mina huvudrubriker för att 

organisera och få en klar överblick samt se om det vidare fanns likheter och skillnader i de svar jag 

fått. På så sätt kunde jag jämföra intervjupersonernas upplevelser och hitta sådant som både liknade 

och skilde sig från varandra. Jag använde mig av olika färger för att kunna identifiera liknande 

upplevelser och de som skilde sig eller endast upplevdes av en intervjuperson fick en egen färg. Alla 

relevanta upplevelser fick alltså sin egen färgkod. Eftersom mitt syfte med studien var att få fram olika 

människors upplevelser av liknande levnadsförhållanden under barndomen ansåg jag det viktigt att ta 

fram både det som intervjupersonerna hade upplevt gemensamt och var för sig, detta för att få en 

djupare förståelse för hur olika människor upplever ”samma” händelser på olika sätt samt för att få alla 

de nyanser som finns inom detta ämne.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2011) menar att kvalitet på en kvalitativ studie innefattar hela 

forskningsprocessen till skillnad från kvantitativa studier där man istället menar att validiteten innebär 

att man studerat rätt fenomen och bland annat med en ”god teoriunderbyggnad” (s. 105). Vidare menar 

Patel och Davidson att begreppet reliabilitet får en annan betydelse när det kommer till kvalitativa 

kontra kvantitativa studier då reliabilitet inom kvantitativ forskning betyder att man kan få samma 

resultat flera gånger även om det testas av nya forskare. Inom kvalitativa studier finns det däremot stor 

risk att man får olika resultat genom exempelvis intervjuer då intervjupersonen från gång till gång kan 

ändra uppfattning och åsikt i frågan som ställs. Detta betyder inte nödvändigtvis att studien får en låg 

reliabilitet (Patel & Davidson, 2011).  
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 Patel och Davidson (2011) beskriver att validiteten i kvalitativa studier kan visa sig genom 

forskarens hänsyn till sin egen förförståelse och hur den används i studien. I denna studie hade jag 

exempelvis egna erfarenheter av att växa upp med en förälder som har bipolär sjukdom och hade helt 

klart en del förutfattade meningar kring vad studiens resultat skulle landa i samt vilken teori som 

skulle bli användbar. För att granska tillförlitligheten i denna studie kommer jag här gå igenom de fyra 

begrepp som Bryman (2011) använder sig utav: 

 Extern reliabilitet, innebär att det man undersökt kan undersökas igen vilket Bryman (2011) menar 

blir svårt om undersökningen innefattar sociala sammanhang, människors åsikter och upplevelser då 

dessa ofta förändras med tiden. Utifrån detta anser jag att min studie har en låg extern reliabilitet då 

intervjupersonernas upplevelser är högst personliga och även tolkade utav mig som själv innehar 

förförståelse kring ämnet. Intern reliabilitet innebär enligt Bryman (2011) att de som gjort 

undersökningen kommer överens om hur materialet ska tolkas, vilket för mig som ensam författare 

inte blir någon svårighet. Därför menar jag att denna studie har intern reliabilitet. 

 Extern validitet handlar om huruvida undersökningen kan generaliseras, Bryman (2011) menar att 

detta ofta är problematiskt för just kvalitativa studier då man många gånger använder sig av fallstudier. 

Utifrån detta anser jag att denna studie har låg extern validitet. Enligt Bryman kan man dock 

generalisera denna typ av resultat på teorier eller begrepp istället för population vilket jag hoppas 

kunna göra för att få förståelse och vidare kunskap kring studiens ämne och deltagare. Denna studie 

har haft användning för både teori och begrepp som genom andra studier visat sig betydelsefulla för 

denna typ av undersökande. Exempelvis framkom begreppet ”coping” ur resultatet i kapitel 5, vilket 

använts av både Skerfving (2015) och Lagerberg och Sundelin (2000, s. 223) som diskuterar barns sätt 

att hantera stress. Intern validitet uppnås enligt Bryman (2011) när forskarens observationer stämmer 

överens med de teoretiska idéer som utvecklas utifrån materialet (s. 352). Innan studien hade jag ingen 

förbestämd teori utan ville låta materialet tala för sig själv. Utifrån resultatet som framkom så valde 

jag den teori som jag då ansåg passade bäst, jag hade dock problem med att implementera vissa delar 

av vald teori när jag väl skulle analysera arbetet. 

 

4.7 Metoddiskussion 

För att få svar på mina frågeställningar ansåg jag det först och främst vara mest relevant med 

personliga, semistrukturerade intervjuer då jag verkligen ville få tillfälle att ställa frågor som var både 

personliga och till viss del känsliga. Jag var ute efter utförliga svar och minnesbilder från barndomen 

och ansåg därför att en enkätstudie inte skulle uppfylla syftet på ett tillfredsställande sätt. Visserligen 

hade jag kunnat blanda både enkät och djupintervjuer, men syftet var aldrig att få kvantitativa data. Av 

dessa anledningar uteslöt jag andra insamlingsmetoder som strukturerade intervjuer, vilket jag ansåg 

skulle bli för snävt i och med de målande berättelserna jag var ute efter, samt fokusgrupper. 

Fokusgrupper innebär att man sätter ihop en grupp relevanta intervjupersoner som sedan tillsammans 
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får diskutera de teman och frågeställningar som intervjuaren presenterar (Bryman, 2011). Detta hade 

varit ett intressant sätt att få ta del utav min utvalda grupps upplevelser, men på grund av mitt intresse 

att verkligen få ta del på djupet av var och ens berättelser så valdes detta bort. Intervjupersonerna hade 

dessutom behövt känna sig bekväma med att berätta om sina liv för okända människor, alltså fem 

andra exklusive mig själv, vilket skulle ha kunnat påverkat bland annat detaljinformation och 

berättelser om traumatiska händelser. Även om spridningen på intervjupersoner inte var viktig så ser 

jag det i efterhand som något positivt då det trots allt visar i någon mån på att studiens ämne inte är 

centrerat till varken stad eller ålder. Detta ser man genom intervjupersonernas olika lokalisering i 

Sverige samt att åldern skiljer sig från 17 till 41 år.  

 Eftersom alla intervjuer förutom en skedde via bland annat Skype så kan jag se att detta eventuellt 

påverkade intervjuerna då vi inte fick prata person till person. Under den intervju där vi faktiskt satt 

ner och pratade tillsammans i personens hem fick jag en mycket längre och mer detaljerad berättelse 

att ta del utav, vilket var positivt för analysen. Ur de intervjuer som skedde via bland annat Skype fick 

jag mycket bra och informativa berättelser, men innehållet blev ändå något tunnare. Jag funderar kring 

vad detta berodde på då vi trots datorn både såg och hörde varandra under intervjutillfällena och jag 

uppfattade dessutom dessa samtal som väldigt öppna och ärliga. Jag kan dock se hur ett möte vid 

någons köksbord med en kopp kaffe hjälper en redan ovan situation att kännas något bekvämare och 

kanske var det alltså själva formen på intervjuerna som resulterade i mindre information från de som 

deltog via Skype. Detsamma gäller förstås mig själv då jag i efterhand tror att jag kände mig mer 

bekväm med exempelvis följdfrågor i den intervju där vi faktiskt träffades. En annan aspekt i det hela 

är det retrospektiva perspektivet då intervjupersonerna talade om sådant som hänt för många år sedan 

och att detta kan ha påverkat innehållet i deras berättelser. Det kan exempelvis skilja sig mellan 

minnesbilder och upplevelser hos en yngre person jämfört med någon som är 20 år äldre samt vad man 

väljer att prata om. Tidpunkten för intervjuerna varierade också, vissa hölls på morgonen, andra på 

eftermiddag och kväll. Detta kan eventuellt ha påverkat min och intervjupersonernas energinivå då vi 

alla har olika dygnsrytm, men jag var noga med att intervjupersonerna skulle få välja tid i så stor 

utsträckning som möjligt för att det skulle passa dem alla på bästa sätt. 

 Analysen av intervjuerna gjordes då alla intervjuer var färdiga och transkriberade. Jag analyserade 

med hjälp av teman som jag ansåg vara talande för intervjupersonernas upplevelser i det stora hela, 

tillsammans med ett utvecklingsekologiskt perspektiv och risk- och skyddsfaktorer. Jag ville låta 

materialet tala för sig själv och efter att jag skrivit resultatdelen kände jag att det var dessa teorier och 

begrepp som bäst skulle vara till hjälp för en vidare analys. Dock insåg jag senare att det var svårt att 

applicera vissa delar av teorin och begreppen på de material jag hade. Efter att analysen var färdig 

resonerade jag kring om en annan teori, exempelvis narrativ teori hade kunnat passa bättre, men på 

grund av tidsbrist fortsatte jag som det var tänkt från början. På många sätt anser jag trots detta att 

analysen blev hjälpt av mina val och att resultatet fick en mer teoretisk begriplighet.  
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5. Resultat 
 

Under denna del presenteras resultatet från de sex intervjuer som är huvudkärnan i denna studie. Det 

kommer presenteras genom mina tre övergripande frågeställningar, dessa var 1. Upplevelserna av 

barndomen, 2. Upplevelserna av stöd och hjälp under barndomen och 3. Upplevelserna av barndomens 

påverkan på vuxenlivet. Dessa blir även de tre huvudkategorierna som följs av ett antal 

underkategorier, alltså de teman som framkommit ur materialet. Under den tematiska analysen av 

materialet framkom det många intressanta upplevelser och teman som jag gärna hade tagit med, men 

valt att utesluta för att kunna hålla mig till syftet med studien. 

 

5.1 Upplevelserna av barndomen 

Den första delen av intervjuguiden riktade in sig på intervjupersonernas egna upplevelser av 

barndomen utifrån sin förälders bipolära sjukdom. Här berättade samtliga intervjupersoner om olika 

upplevelser de hade varit med om, som stod i direkt koppling till förälderns sjukdomsbild, och även 

hur de kände sig kring sin förälder och vardag. Det som blev tydligt under denna del var hur 

intervjupersonerna behövt förhålla sig till den sjuka föräldern på olika sätt och även hur en viss 

maktlöshet varit närvarande på grund av okunskap kring förälderns tillstånd, samt hur 

intervjupersonerna hanterade sin förälders sjukdomsperioder när de var som värst.  

5.1.1 Uppväxtvillkor 

Något som var återkommande i berättelserna var känslan av att inte veta hur man som barn skulle 

förhålla sig till den sjuka förälderns beteende och humörsvängningar. Det berättades om en känsla av 

att inte veta hur föräldern skulle vara från dag till dag och illustrerades exempelvis såhär: ”…men då 

när jag var barn eh, då upplevde jag den väldigt ojämn o visste inte riktigt hur min vecka skulle se ut 

till exempel” (Citat 1, intervjuperson 3). Vidare beskrev intervjuperson 4 hur hen kände inför sin 

förälder: 

Jag minns amen asså, att ja va tvungen å trippa på tå ganska mycket o ständigt liksom, känna in mammas 

humörsvängningar… ja pappas också men mammas humörsvängningar och hur mår hon idag liksom... (Citat 

2, intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 2 uttryckte svårigheten med att veta hur hen skulle bete sig för att göra föräldern 

”nöjd”, då förälderns sjukdom ofta yttrade sig genom ilska gentemot intervjupersonen och att hen mer 

ofta än sällan antog att det var hens eget fel att föräldern var arg: ”…sen har det ju varit strikt eftersom 

jag inte vetat hur jag ska vara för att mamma ska vara nöjd” (Citat 3, intervjuperson 2). 

Intervjupersonerna berättade hur förälderns humörsvängningar ofta ledde till osäkerhet, känsla av 

otrygghet i hemmet samt en viss rädsla för föräldern, intervjuperson 2 fortsätter: 

…då hade jag varit i skolan eh jag vet inte vilken klass man går i när man är sju men ah då hade jag i alla fall 

pratat med min lärare och sagt att, jag hade liksom börjat gråtit och sagt att jag vill inte hem för jag är rädd 

för mamma o då hade dom hållit kvar mig… (Citat 33, intervjuperson 2) 
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I samband med detta frågade jag även intervjuperson 2 hur föräldern uppfattades när hen inte var arg, 

alltså mellan sjukdomsperioderna, och det blev väldigt tydligt att det såg olika ut från vecka till vecka 

när intervjupersonen då svarade: ”världens bästa mamma” (Citat 4, intervjuperson 2).  

Ett återkommande och väldigt motsägelsefullt tema bland intervjupersonerna var att barndomen 

upplevdes som bra och ofta ganska trygg, men ostabil och opålitlig då man aldrig visste vad som 

skulle hända kring föräldern som har bipolär sjukdom: ”Jag skulle idag vilja påstå att jag hade en bra 

barndom, men den va ganska, va ska man säga, ojämn. Om man säger så” (Citat 34, intervjuperson 3). 

Detta då föräldern bland annat kunde läggas in under längre perioder på psykiatrisk mottagning, alltså 

försvinna från hemmet, bete sig annorlunda och/eller aggressivt under episoder av både mani och 

depression samt även ta till självmordsförsök som var väldigt omskakande för intervjupersonerna. En 

intervjuperson berättar om hur svårt det ibland kunde vara att veta vad som var sant och inte då 

föräldern hamnade i psykosliknande tillstånd: 

När hon sitter o tittar mig i ögonen, o är fullt ut manisk, vet du *** jag har inte berättat det här för dig, men 

du har så många syskon runtom i världen, som jag inte har berättat om, eh och dom plockar ut dom ur mig. 

Asså även fast jag var, jag visste ju liksom att, du är inte gravid! De va ändå så bara, eller?? Asså man dras ju 

med (Citat 20, intervjuperson 6). 

 

5.1.2 Okunskap kring förälderns psykiska sjukdom 

Majoriteten av intervjupersonerna beskrev hur de under sina första 10 år inte visste att deras förälder 

har bipolär sjukdom. En utav Intervjupersonerna beskriver känslan av att inte riktigt veta vad som var 

annorlunda hemma: ”När jag var liten visste jag bara att något var fel hos pappa. Jag förstod inte att 

han var deprimerad och sjuk i år innan han bröt samman och hela hans liv förändrades” (Citat 7, 

intervjuperson 5). Alla intervjupersoner uttryckte att de tidigt i barndomen förstod att allt inte stod rätt 

till med föräldern som har diagnosen, det kunde exempelvis illustreras såhär:  

… så jag tänkte länge att hon var en normal mamma eller att hon var som en mamma skulle va, samtidigt 

som jag kunde se som när jag var liten att jag kunde titta på mina kompisars mammor och va sådär liksom 

shit, hon är ju inte alls sådär (Citat 5, intervjuperson 4). 

 

Likt intervjuperson 4 så var det många av intervjupersonerna som under barndomen trodde att deras 

hemförhållanden var som ”alla andras”, men även att de genom andra familjer kunde se att så nog inte 

var fallet. Intervjuperson 1, 3 och 6 berättar hur deras familjer på olika sätt höll förälderns psykiska 

sjukdom i det dolda, antingen genom att endast berätta väldigt lite om att föräldern är sjuk, eller 

genom att direkt ljuga om vart föräldern vistades när hen exempelvis var inlagd på psykiatrisk 

mottagning. Intervjuperson 1 berättar om sin familj och hur de hanterade situationen med den sjuka 

föräldern: 

… så hela familjen vet ju problematiken, men jag kan inte minnas att jag har suttit ner med min familj o 

pratat om mammas problem, men jag vet att de vet om de. Ehm, men sen så, de e väl lite också för att man 

ville skydda oss mig o min syster men pappa har ju inte pratat med oss på samma sätt heller, man har ju 
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liksom förklarat när jag var liten att jamen mamma är sjuk mamma har en sjukdom som inte går att bota, 

ehm, å så (Citat 8, intervjuperson 1). 

 

Inom familjen talade man alltså om att föräldern var sjuk i en sjukdom som inte gick att bota, men inte 

vad detta innebar varken för föräldern eller familjen. Intervjuperson 1 fick med andra ord bristfällig 

information kring sin förälders tillstånd. En annan intervjuperson upplevde att andra runtomkring 

eventuellt visste någonting hen själv inte hade kunskap om: 

Eh, ja jag är uppvuxen i en liten byggd, o jag kunde läsa mellan raderna ibland eh, bland kanske föräldrar 

eller lärare eller sådär att han var, han var inte riktigt bra, men jag kunde inte riktigt förstå vad de mena för 

det var aldrig någon som ringade in de för mig (Citat 6, intervjuperson 3). 
 

Det förekom även att man inom familjen skyllde på exempelvis alkoholmissbruk (som i sig var 

verkligt), istället för den grundläggande orsaken till missbruket. Att uppleva okunskap kring sin egen 

förälders mående har i alla berättelser haft en viss tyngd. Återkommande i berättelserna är känslan av 

att andra vuxna vetat om förälderns problematik, men att intervjupersonerna själva inte fått något 

förklarat för sig. 

 

5.1.3 Copingstrategier 

I berättelserna framkom det även olika sätt som intervjupersonerna hanterade både sin vardag och 

särskilt påfrestande händelser som var direkt kopplade till förälderns bipolära sjukdom. En 

intervjuperson berättade att hen bara fann sig i det som hände, stort som smått medan en annan 

beskrev det som att hen fick växa upp väldigt snabbt: 

För när pappa dog då bad jag mamma om sopsäckar, och så sa jag, jag vill ha så många som finns och så gick 

jag upp på mitt rum, tog alla mina leksaker och gick o slängde dom i soptunnan och sa de nu finns inte pappa 

som kan ta hand om dig så jag ska bli vuxen” (Citat 9, intervjuperson 2) 

 

Intervjupersonernas sätt att hantera sin barndom på skiljde sig åt och även graden av ansvarstagande 

som de tog på sig: ”Jag hanterade dem genom en falsk känsla av kontroll” (Citat 10, intervjuperson 3). 

Intervjuperson 3 berättade att hen försökte framkalla en sorts trygghet i sig själv och det 

okontrollerbara. Detta i sin tur ledde till att intervjupersonen tog på sig ansvaret över sin sjuka förälder 

och därmed även tog på sig besvikelsen när det inte blev som det var tänkt i olika situationer. Det 

berättades även om hur man flydde in i fantasivärldar och låtsades att man var med i en film eller bok 

då man inte orkade med verkligheten, eller hur man började skapa egna ”riskanalyser” och ”rodda” i 

sitt eget liv väldigt tidigt i barndomen, för att senare bli ”automatiserad” (Citat 38, intervjuperson 6) 

och känna att man inte längre var barn.  

 

5.2 Upplevelserna av stöd och hjälp 

Under denna del pratade vi allmänt om tabu kring psykisk ohälsa och dess inverkan på hur samhälle 

och familj pratade kring förälderns psykiska sjukdom. Vi pratade även om vilken typ av stöd och hjälp 
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som intervjupersonerna och deras familjer fick, inte fick samt hade önskat under barndomen. De 

teman som uppstod var förknippade med intervjupersonernas upplevelser av anledningar till att de inte 

fick någon hjälp eller stöd som barn, bland annat tystnadskultur och skam kring psykisk sjukdom samt 

svårigheterna med att identifiera sjukdomen för föräldern själv och utomstående. 

 

5.2.1 Tystnadskultur 

Det delades många upplevelser av att psykisk ohälsa allmänt var sådant som man helst inte talade om. 

Intervjuperson 3 uttrycker det såhär: ”Nä, nä min mamma gav mig stöd men ingen annan, det var 

väldigt viktigt också att det hölls inom familjen för mina föräldrar” (Citat 13, intervjuperson 3). Det 

sträckte sig från att familjemedlemmar uttryckte förakt mot föräldern som har bipolär sjukdom till att 

man inom bostadsområden talade om det i smyg men aldrig öppet. Inom en familj visste alla att 

föräldern hade diagnos, men enligt intervjupersonen var det inte någonting man skulle lägga sig i. En 

annan berättade om baktalande och splittringar inom familjen på grund av förälderns sjukdom. 

 

Ja asså jag tror såhär att min mamma har alltid varit väldigt duktig på att liksom nånstans upprätthålla ett fint 

yttre liksom, hon har alltid vart snäll mot mina kompisar o liksom kunnat sköta sitt jobb så det har oftast vart 

vi närmast henne som råkat ut för dom värsta sakerna o sen har de vart väldigt asså, det har snarare varit 

tvärtom att det har varit svårt att få folk att förstå hur hon faktiskt är (Citat 15, intervjuperson 4) 
 

Citatet ovan presenterar ett annat fenomen som förekom hos två av intervjupersonerna, vilket var att 

deras föräldrar var bra på att dölja sin sjukdom, och därför inte heller fick någon hjälp i tidigt stadium. 

Tystnadskulturen visar sig dock även när en förälder väl får diagnos och det fortfarande inte talas om 

vad som faktiskt skett eller vad detta innebär: 

Jag tror han fick kraftiga panikångestattacker, så han trodde det var hjärtat, tungan domnade, berättade han en 

gång, så det blev ambulansfärd, men sedan var det frågan om en total utmattning och strax därefter fick han 

diagnosen bipolär sjukdom. Det hyschades, ingen ville säga direkt vad det var för fel. Det talades bara om de 

fysiska symptom som sjukdomen och alla läkemedel orsakade (Citat 14, intervjuperson 5). 

Det förekom även att intervjupersoner själva deltog i tystnadskulturen då det blivit så pass 

indoktrinerat att man inte skulle tala om hemsituationen eller förälderns psykiska sjukdom. Det 

berättades bland annat om hur en släkting kunde skylla förälderns mående på intervjupersonen själv: 

… om du inte hade provocerat fram det här så hade det här aldrig hänt, liksom sånna grejer fick jag ju lära 

mig ganska tidigt att om du bara uppför dig, för mamma är bara trött! Hon är trött! hon orkar inge mer (Citat 

21, intervjuperson 6). 

Detta ledde bland annat till att när intervjuperson 6 senare blev tillfrågad kring sin hemsituation inte 

ville eller kunde ge ett ärligt svar. Detta tillsammans med upplevelsen från intervjuperson 4 (se ovan, 

citat 15) väcker tankar kring hur svårt det måste vara att fånga upp de barn som har en förälder med 

psykisk sjukdom, och kanske särskilt bipolär sjukdom som så många gånger innebär både bra och 

dåliga perioder för familjen. Intervjuperson 6 illustrerar igen: 
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Ingen från soc, ingen från skolan, ingen vuxen ställde ju ens frågan. Förutom en kurator när jag gick i sexan som 

tog in mig, då hade jag inte ätit på ganska länge så jag hade gått ner ganska mycket i vikt, eh så hon frågade hur 

jag hade det hemma, mene det är ju så, vi är kommandolögnare vi är ju liksom, de va ju, allt var ju jättebra! 

Liksom, de va ju inga problem det fanns ju inte en chans att jag skulle outa nån utav dom, eller hur de var det var 

ju tillräckligt som det var ändå (Citat 16, intervjuperson 6) 
 

5.2.2 Familj, nätverk och brist på hjälp från samhället 

Vidare berättade intervjupersonerna om hur de ändå haft nära familjemedlemmar som agerat stöd. 

 
Min syster fick en liten mammaroll över mig när mina föräldrar skilje sig, även fast hon inte ville ha den så 

fick hon den automatiskt och den sitter liksom kvar fortfarande litegrann för hon har alltid haft den här 

beskyddande att hon vill hålla mig från ondska eller vad man ska säga … (Citat 11, intervjuperson 1) 
 

Det som framkom under intervjuerna var att majoriteten av intervjupersonerna har haft en frisk 

förälder som fungerat som skydd och trygghet, och de två intervjupersoner som istället har haft två 

föräldrar med psykisk sjukdom eller frånvaro av den ena föräldern, har trots detta upplevt att de känt 

trygghet med den ena eller den andra föräldern oavsett sjukdom. En annan intervjuperson beskriver 

hur dennes förälder försökt få hjälp i flera år på grund av sitt mående, men inte togs på allvar förrän 

intervjupersonen var runt sju år och själv bad om hjälp genom en lärare i skolan. 

Jag frågade även om samhället hade kommit med någon form av stöd för intervjupersonerna och 

deras familjer. Det som framkom var att ingen hade fått stöd under tidig barndom <15, och endast en 

av intervjupersonerna hade fått samhällsstöd i form av kontaktfamilj under tonårstiden. Denna 

kontaktfamilj var dessutom på ungdomens och kontaktfamiljens eget initiativ då de blev bekanta med 

varandra. Intervjuperson 4 beskriver hur hen blev sviken i en situation då hjälp verkligen behövdes 

och önskades: 

 
Amen de e, de e en sån grej jag minns för den gången när mamma hamnade på psyket första gången när hon 

hade gjort liksom ett självmordsförsök, så gick jag sista året på gymnasiet o jag va, jag hade aldrig ens 

reflekterat över det innan liksom att hon kunde ha en psykisk sjukdom eh och jag blev så jävla rädd att jag 

skulle va exakt likadan, så bara några dagar efter att det hade hänt så gick jag till vår skolsyster på skolan på 

gymnasiet liksom o bah du det här har hänt, eh jag behöver hjälp, o hon bah aha nej jag ska kolla upp det 

liksom självklart jag återkommer o sen bah återkom hon aldrig, hon liksom, hon nä hon tittade inte ens på 

mig på skolgården, och det var verkligen sådär, det dröjde länge efter de innan jag vågade vända mig till en 

vuxen igen för att söka hjälp, det var verkligen.. det kändes verkligen som ett jättesvek. (Citat 12, 

intervjuperson 4) 

 

Som intervjuperson 4 beskriver så fanns det heller ingen hjälp att få när hen själv bad om det i skolan. 

Inte heller hade någon av intervjupersonerna fått stöd i samband med den sjuka förälderns vistelse på 

psykiatrisk mottagning och därmed heller inte fått information från någon utifrån om var föräldern 

vistades under dessa perioder eller varför. 

 

5.2.3 Önskat stöd 

Jag frågade alla intervjupersoner om de hade önskat någon typ av stöd under sin barndom. Det 

framkom tydligt att många i första hand hade önskat information kring förälderns psykiska sjukdom: 
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… hade jag fått en större förståelse för eh, hur de kan se ut tex sjukdomsbilden så jag kunde veta vad jag ska 

förvänta mig, de tror jag hade kunnat minska min, asså min rädsla eller vad man ska kalla det, inte rädsla 

men jag hade kunnat veta vad jag skulle förvänta mig istället för att det skulle komma som en överraskning 

varje gång han kommer hem o jag skulle träffa honom (Citat 17, intervjuperson 3). 

 

… det som hade hjälpt mest hade varit om någon bara kom o förklarade vad det var för det visste inte jag och 

sen visst man kunde googla men nä det hade jag nog verkligen uppskattat om nån bara kom o satte sig ner 

med mig o bah det här är den sjukdomen såhär ser symptomen ut, eh, o liksom hjälpt mig bearbeta den 

chocken för det var verkligen en chock (Citat 18, intervjuperson 4). 

 

Intervjupersonerna hade med andra ord velat få mer förståelse för sin förälders beteende och hjälp med 

att veta hur de skulle förhålla sig till de olika skiftningarna som skedde mellan sjukdomsperioderna. 

En del av intervjupersonerna hade önskat någon form av samtalsstöd för både sig själv och sitt syskon, 

som ett sätt att bearbeta olika händelser och det faktum att föräldern led av en psykisk sjukdom. 

Intervjuperson 2 beskriver sin önskan: 

 

… sen hade det varit väldigt skönt att ha någon, nästan som en tolk för jag förstår inte alltid mamma och 

mamma förstår inte alltid mig, men om du skulle sitta emellan och säga såhär menar hon och såhär menar 

hon, jaha! Och då bråkar inte vi (Citat 19, intervjuperson 2) 

 

Intervjuperson 2 berättade även om att förälderns psykiska mående skulle tagits på allvar långt tidigare 

än det gjordes. Intervjupersonen önskade alltså samtalshjälp mellan sig själv och föräldern, för att 

bygga upp en bättre relation med godare kommunikation. Detta menade intervjuperson 2 troligtvis 

skulle haft en positiv effekt på familjens dynamik. 

 

5.3 Upplevelserna av barndomens påverkan på vuxenlivet 

Under denna del diskuterade vi kring hur intervjupersonerna upplevde att deras barndom, kopplat till 

förälderns bipolära sjukdom påverkat både deras tonårsperiod och vuxenliv. 

 

5.3.1 Egen psykisk ohälsa 

Vi pratade en del om intervjupersonernas egen psykiska hälsa och ohälsa vilket visade att alla mer 

eller mindre, någon gång under tonår och/eller vuxenlivet, haft någon form av psykisk ohälsa. Detta 

kopplar intervjupersonerna både till sin barndom rent generellt, och sin förälders psykiska sjukdom 

specifikt. Det som framkom var att intervjupersonerna har/har haft allt från ångest, panikångest, egen 

bipolär sjukdom eller andra psykiska sjukdomar, ätstörningar, mildare depression och 

självskadebeteende i form av exempelvis överkonsumtion av alkohol, egenvållade kroppsskador och 

destruktiva relationer. Intervjuperson 2 berättar om sin självskada: 

Ehm, min självskada var som allra värst, jag har alltså skurit mig det var min självskada, eh, mamma har 

liksom dokumenterat varje gång jag har självskadat och när det var som värst slutade hon räkna på 600, asså 

sår. Eller vad man säger (Citat 23, intervjuperson 2). 
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Vad intervjupersonerna menade med att deras psykiska ohälsa kunde kopplas generellt till barndomen 

var bland annat att de alla gått igenom många tunga händelser och olika svårigheter. Detta kunde 

exempelvis vara en dysfunktionell relation mellan deras två föräldrar om dessa var tillsammans under 

barndomen samt skilsmässa och bortgång av en förälder. Intervjuperson 4 berättar om sina föräldrars 

relation som påverkade hen mycket: 

… asså mina föräldrar skildes när jag var fem år å då flyttade mamma bara några hundra meter bort så dom 

hade en väldigt konstig av och på relation o höll ihop för min skull sa dom å dom va fruktansvärda för 

varandra de tog verkligen fram mammas dåliga sidor eh och det blev väldigt ofta eh jag som fick va medlaren 

mellan dom parterna liksom och det påverkade ju jättejättemycket (Citat 22, intervjuperson 4) 

 

Några av intervjupersonerna hade även fått uppleva kraftiga bråk i hemmet mellan föräldrarna och 

vissa även bevittnat våld, intervjuperson 4 fortsätter: 

…jag kunde känna på en gång att nått var fel liksom, å sen mitt under maten så ställde hon sig upp och flög 

på pappa å började slå på honom, eh och jag det har dom liksom aldrig gjort förut dom har liksom aldrig 

slagits, eh o jag vet att jag var jättejättechockad och fick ställa mig upp och fysiskt sära på dom (Citat 24, 

intervjuperson 4).  

Jag frågade bland annat intervjuperson 2 om hen själv upplevde att hens självskadebeteende var 

kopplat till sin barndom och främst då förälderns psykiska sjukdom. Intervjuperson 2 menade dock: 

”Jaa alltså, eh ja det är nog från bådas håll, antagligen speciellt från pappas håll för jag hörde ju honom 

ständigt, han var ju inte snäll mot mamma” (Citat 25, intervjuperson 2). Vidare uttryckte sig 

intervjuperson 2 såhär: 

… men jag förstår det för det enda han gjorde var ju att kalla henne fet o värdelös, du är ju äcklig o bla bla 

bla, så jag vet inte riktigt det är väl lite både och, mer att han har influerat det på henne och sen hon på mig. 

Det är väl lite från båda så” (Citat 26, intervjuperson 2). 

I detta fall var det alltså modern som har bipolär sjukdom men intervjupersonen kopplade sitt 

självskadebeteende även till faderns beteende. Intervjupersonerna uttryckte att en dysfunktionell 

relation mellan föräldrarna påverkade dem negativt i stor utsträckning, men att detta inte 

nödvändigtvis var kopplat till förälderns sjukdom utan snarare föräldrarnas relation till varandra.  

Asså de har varit en väldigt stor rädsla hos mig, när jag i tonåren o under vuxen ålder, men jag, jag tror att 

idag som 36 år kan andas ut för jag har inte haft några tecken på psykisk ohälsa, inte som kan härröra till min 

liksom ärvda psykisk ohälsa, jag har haft nån mildare typ av depression har jag haft men inte eh, nån större o 

inte några tecken på bipolaritet (Citat 35, intervjuperson 3) 

Citatet ovan beskriver hur intervjuperson 3 upplever sig vara ”säker” från att få bipolär sjukdom. Detta 

är kopplat till hur intervjupersonerna ser på psykisk ohälsa direkt kopplat till förälderns sjukdom. 

Endast en utav intervjupersonerna har diagnostiserats med bipolär sjukdom. Sammantaget har dock 

alla intervjupersoner gått igenom psykisk ohälsa i olika grad. 
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5.3.2 Egna förhållningssätt i vuxenlivet 

Som fortsättning på frågan kring hur barndomen påverkat intervjupersonernas vuxenliv talade vi om 

hur de exempelvis påverkats genom att ta till sig olika egenskaper för att klara av situationer och andra 

människor. Vi pratade även om på vilket sätt intervjupersonerna upplevde att barndomen påverkat 

dem rent konkret, intervjuperson 4 berättar: 

Jättejättejättemycket, eh det har gjort att jag på många sätt har ett väldigt en väldig svag jag känsla, för att jag 

har behövt hela tiden anpassa mitt liv efter mina föräldrar och varit medlaren o varit den som känner in hur 

folk mår så de har ju liksom lett till att ja inte alls hade tid att utforska vem jag faktiskt är o vad jag tycker om 

å sådär eh så de har påverkat jättemycke att jag ibland kan känna såhär att jag inte vet vem jag är, o att jag 

inte vet vem jag är utan all den här dramatiken också eh, nämen sen är det väl liksom dåligt självförtroende 

dålig självkänsla har det bidragit till också (Citat 28, intervjuperson 4) 

 

En del vittnade om att de lärt sig att bortprioritera sig själva och att det var något de fick tänka mycket 

på som vuxna. Detta kopplar exempelvis intervjuperson 4 till att hen alltid fick sätta sig själv sist och 

aldrig fick chansen att utforska sin egen person.  

Den inkännande egenskapen som många även upplevde att de fick som barn visar sig också genom 

att man exempelvis i vuxen ålder har lätt för att känna av andra människor och ta stor hänsyn till 

andras eventuella mående: ”… å sen är jag ju också, skulle jag vilja säga en liten följd av det asså att 

mamma har sjukdomen, att jag är lite extra känslig mot energier…” (Citat 27, intervjuperson 1), detta 

kunde även följas av att intervjupersonen tog på sig skuld om ”energin” upplevdes som negativ och 

började genast undra om det var dennes fel att någonting inte var bra.  

Det berättades även om tappad tro till särskilt män, då det i dessa fall hade varit fäderna som har 

bipolär sjukdom: ”Jag har haft svårt i mina förhållanden till män eftersom jag saknar dels tillit, dels 

respekt för mäns förmåga, jag ser de flesta män som inkompetenta barn” (Citat 36, intervjuperson 5). 

Vidare berättade intervjuperson 5 att hen behöver fortsätta intala sig själv att det faktiskt finns män 

med goda egenskaper. Detta då hen har svårt att lita på män vilket är ett direkt resultat av faderns 

bipolära sjukdom och intervjupersonens barndom. Intervjuperson 3 berättar om sina reflektioner kring 

varför hen gjort vissa val i livet utifrån sin faders sjukdom: 

 
…jag tror att tex när jag plugga till socionom en gång i tiden så fanns en omedveten tanke nånstans där 

bakom att om jag lär mig mycket om sånt här om allt från missbruk till psykisk sjukdom till vad man kan ge 

för sociala insatser allt möjligt om jag lär mig mycke om de då kan jag finnas där för honom, eh vilket jag 

idag vet att det kan inte va jag som e den personen, som hjälper honom de går inte, det har jag försökt med ett 

helt liv… (Citat 37, intervjuperson 3) 

 

5.3.3 Att styra över sitt eget liv 

Denna rubrik uppstod då det framkom att alla intervjupersoner idag lever sina egna liv som de själva 

styr över. Alla intervjupersoner har vid tidpunkten för intervjun berättat att de ägnar sig åt det de vill, i 

form av arbete, studier eller föräldraledighet. De lever med andra ord tillsynes ”normala” och vanliga 

liv med vänner, sambos, särbos och vissa har även barn. Majoriteten av intervjupersonerna har dock 

fortfarande någon grad av psykisk ohälsa, men som de i dagsläget kan hantera på ett fungerande sätt. 
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Intervjupersonerna delade olika upplevelser om varför de tror att trots allt de har gått igenom klarat av 

att ta sig framåt och utvecklas till starka individer med fungerande självständiga liv. Intervjuperson 4 

berättar exempelvis om sin rädsla:  

 
Men jag tror att faktumet att min mamma inte har någon sjukdomsinsikt, och att jag är så rädd för att bli som 

henne, har gjort att jag ofta försöker analysera och rannsaka mig själv och att jag försöker bli en bättre 

människa” (Citat 30, intervjuperson 4).  

 

Rädsla för att själv insjukna i bipolär sjukdom fungerade med andra ord lite som en morot för att själv 

styra livet i den riktning hen vill. Intervjuperson 3 illustrerar hur även hen ville bestämma över sitt 

eget liv: ”Jomen jag tror att någonstans efter vägen tog självbevarelsedriften över, jag insåg att nu är 

jag stor nog att utforma min egen vardag det behöver inte vara så här” (Citat 29, intervjuperson 3). Att 

ta avstånd från föräldern med bipolär sjukdom har även det varit en del av processen, som en sorts 

frigörelse.  

Det framkom också att många av intervjupersonerna upplevde sin friska förälder som ett stort stöd, 

som bidrog med mycket kärlek och trygghet oavsett den andra förälderns sjukdomsperioder. Det är 

tydligt att den friska förälderns ansträngningar för sitt barn varit av stor betydelse för intervjuperson 1 

utveckling: ”jag kan nog tro att min pappa varit en stor inspirationskälla där för att han har haft ett 

väldigt stort driv o han har liksom aldrig gett upp” (Citat 31, intervjuperson 1).  

 Intervjuperson 2 och 3 berättar om hur de idag ser på sin barndom, trots allt de gått igenom: 
 

Jag känner mig glad, stark, jag känner att. Jag har ju klarat det här så varför skulle jag inte klara något annat? 

Jag har ju liksom nästan löst mitt liv helt och jag hoppas att det bara kommer fortsätta gå bra, nu har jag ju 

alla anledningar till varför saker är som dom är, mamma har diagnoser o jag har diagnoser det finns hjälp att 

få det finns studier att läsa, jag kan liksom aha, hon beter sig så, därför att, jag gjorde så, därför att. Ah. Jag 

känner bara liksom asså jag känner mig stark (Citat 32, intervjuperson 2) 

 

Faktiskt, det låter kanske underligt, men jag skulle aldrig byta ut mina föräldrar om jag fick spola tillbaka 

tiden. Jag skulle ha genomgått samma sak igen. Även om det ibland var riktigt riktigt hemskt. För det goda 

överväger det onda och utan det onda hade jag aldrig fått ta del av det goda. Sorgligt men sant (Citat 33, 

intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 2 och 3 uttryckte båda en positiv upplevelse av att växa upp med en förälder som har 

bipolär sjukdom. Intervjuperson 2 uttrycker hur framförallt kunskapen kring sin förälders bipolära 

sjukdom har hjälpt hen att gå vidare medan intervjuperson 3 anser att barndomen med en förälder som 

har bipolär sjukdom givit hen både positiva och negativa upplevelser, som inte hade skett utan 

varandra. 
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6. Analys 
 

För att försöka förstå det som intervjupersonerna upplevt under sin barndom har jag valt att titta på 

resultatet utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv tillsammans med risk- och skyddsfaktorer och 

delar av relevant tidigare forskning. Detta för att kunna få en djupare och mer teoretisk förståelse för 

det som framkommit. Jag har utifrån materialet i resultatdelen valt att ta ut tre teman som stack ut och 

förklarade resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman sammanfattar 

underrubrikerna och tar fram kärnan från var och en. 

 

6.1 Skillnader och likheter mellan barns upplevelser 

För att försöka förstå varför intervjupersonerna hade både liknande och olika upplevelser av sin 

barndom, trots att alla vuxit upp med en förälder som har bipolär sjukdom, så behöver vi titta på dessa 

upplevelser ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv tillsammans med begreppen risk- och 

skyddsfaktorer. Utifrån resultatet kan man utläsa att många av intervjupersonerna ansåg sig ha haft en 

bra barndom när de var barn. Detta då de som barn varken visste vad som var fel hemma eller att det 

egentligen kunde se ut på andra sätt i en familj. Okunskapen och tystnaden kring förälderns bipolära 

sjukdom ledde till en känsla av att hemförhållandena var normala vilket även Skerfving (2015) såg hos 

sina intervjupersoner där antalet deltagare var mycket större än i denna studie. Det var först när 

intervjupersonerna i denna studie blev unga vuxna som en del av dem insåg och ansåg att deras 

barndom inte hade varit fullt så ”normal” som de hade trott i yngre år. 

De olika upplevelserna av barndomen kan tolkas utifrån intervjupersonernas olika tillgång till både 

risk- och skyddsfaktorer vilket främst kopplas ihop med mikrosystem utöver det närmsta hemmet i 

denna studie. En av intervjupersonerna hade släktingar som ställde upp och hjälpte till när situationer 

uppstod, vilket i sig visat sig vara en skyddsfaktor (Werner, 1995; Rutter, 1985, refererad i Parment, 

1999). De flesta av intervjupersonerna hade ingen släkt alls att luta sig mot. Ingen utav 

intervjupersonerna hade tillgång till samtalsstöd kring förälderns bipolära sjukdom, varken med någon 

närstående eller professionell vilket Skerfving (2015) menar och kom fram till är viktigt för barns 

förmåga att kunna hantera sin livssituation.  Den mest betydelsefulla skyddsfaktorn som går att utläsa 

ur intervjupersonernas upplevelser är tillgången till en frisk förälder som kämpade och ansträngde sig 

för att familjen skulle må bra. Den friska föräldern har enligt intervjupersonerna bidragit till att 

barndomen känts trygg och kärleksfull trots den andra förälderns psykiska sjukdom. Detta 

överensstämmer med det som Fincham, Grych och Osborne (1994, refererad i Lagerberg & Sundelin, 

2000) anser vara en utav de viktigaste skyddsfaktorerna för ett barn, där relationen till 

föräldern/föräldrarna, positiv som negativ, påverkar barnet i väldigt stor utsträckning. Tillgången till 

denna skyddsfaktor kan även ha skapat, eller ökat, den så kallade motståndskraften hos 

intervjupersonerna, (Lagerberg & Sundelin, 2000; Andersson, 2016), vilket i så fall kan ha bidragit till 
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deras både positiva och negativa upplevelse av barndomen. Det kan även tänkas att intervjupersonerna 

hade olika grad av det Lagerberg och Sundelin (2000) kallar för social kompetens, vilket enligt 

författarna kan främja barnets relationer med andra människor. Ur resultatet är det dock svårt att utläsa 

om intervjupersonerna haft nära vänner eller andra vuxna utöver exempelvis släkt som främjat deras 

välmående, vilket i sin tur gör det svårt att veta vilken grad av social kompetens de hade som barn. 

Hemmet är enligt det utvecklingsekologiska perspektivet det mikrosystem som räknas till barnets 

omedelbara närmiljö (Andersson, 1982) och det blir då naturligt att det som sker i hemmet också har 

en stor inverkan på barnets allmänna mående. Samtidigt menar Andersson (2008) att det är samspelet 

mellan olika nivåer och risk- samt skyddsfaktorer som spelar störst roll på den totala inverkan på 

barnets utveckling. 

 

6.2 Tystnadskulturens olika nivåer 

Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan man tänka sig att tystnadskulturen bottnar i en långt 

gången känsla av tabu och skam, som sträcker sig flera decennier bakåt i tiden och att det först och 

främst ligger på en samhällelig nivå, alltså inom makrosystemet. Makrosystemet innefattar bland annat 

de normer och värderingar ett samhälle har, och i detta fallet den tabu kring psykisk sjukdom som 

rådde när intervjupersonerna var barn (Andersson, 1982). Det är viktigt att ha i åtanke att tiden för 

intervjupersonernas barndom skiljer sig och ligger upp till 35 år bakåt i tiden. Synen på psykisk 

sjukdom skiljer sig en aning idag från när de äldsta intervjupersonerna var barn, tack vare en större 

medvetenhet och acceptans. Värderingar och normer som styr inom makrosystemet påverkar i sin tur 

exempelvis exosystemet och dess institutioner (vuxenpsykiatrin i detta fall), vilket eventuellt kan ha 

varit orsaken till att ingen från vuxenpsykiatrin någonsin tog kontakt med intervjupersonerna vars 

förälder blev inlagd. Vidare i ledet kan även förskola och skola ha påverkats av de rådande normer och 

värderingar då det inte heller därifrån kom varken frågor eller stöd kring intervjupersonernas mående. 

Detta då skola och förskola direkt påverkas av makrosystemets rådande normer och värderingar samt 

av de politiska beslut som fattas inom detta system (Andersson, 1982). 

Att det rådde någon form av tystnadskultur kring intervjupersonernas föräldrars psykiska sjukdom 

framgår tydligt ur resultatet. Detta visade sig på många sätt genom upplevelserna av att varken släkt 

eller samhälle tog tag i frågan och inkluderade intervjupersonerna då de var barn. Ingen utav 

intervjupersonerna fick veta att deras förälder hade bipolär sjukdom då de var barn. Detta berodde på 

olika faktorer där en del av intervjupersonerna menade att deras förälder var bra på att dölja sin 

sjukdom vilket gjorde att omgivningen hade svårt att förstå att det fanns problematik inom familjen. 

En annan berättade att hens förälder försökte få hjälp från bland annat psykiatrin men aldrig togs på 

allvar fram tills dagen då intervjupersonen sökte hjälp hos en lärare, som i sin tur kallade föräldern till 

ett möte. Vidare uttryckte två intervjupersoner att det inte talades om förälderns mående inom familjen 

och att om man gjorde det så berodde förälderns mående antingen på alkoholmissbruk eller så skylldes 

förälderns dåliga mående på intervjupersonen själv. Skerfvings studie (2015) bekräftar till viss del att 
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många av de barn som växer upp med en förälder som har psykisk sjukdom ofta fått vetskap väldigt 

sent kring förälderns situation, men att många ändå fått information från antingen den andra föräldern 

eller från exempelvis vuxenpsykiatrin i samband med att den sjuka föräldern lades in för behandling 

(Skerfving, 2015, s. 93). Detta upplevde inte intervjupersonerna överhuvudtaget utan snarare det 

motsatta. 

Trots den stora åldersskillnaden på intervjupersonerna så upplevde alla en stark tystnad kring 

förälderns mående, från alla olika håll. Det man kan utläsa ur resultatet är att i vissa fall saknades 

diagnos tidigt, vilket till viss del berodde både på föräldern själv som inte ville söka hjälp och till viss 

del på svårigheterna för utomstående att se dessa barn och deras mående – kopplat till förälderns 

mående. Resultatet av denna tystnadskultur kring psykisk sjukdom blev indirekt att alla 

intervjupersoner upplevde en stor okunskap kring vad som var annorlunda med sin förälder och sina 

hemförhållanden. Det fanns aldrig eller sällan svar på de frågor som intervjupersonerna ställde sig 

under barndomen och konstant en känsla av att inte veta ”vad som är fel” med ens egen förälder. Detta 

har ju, som tidigare illustrerats i resultatdelen, lett till frustration och ofta ett antagande om att det är 

intervjupersonens eget fel att föräldern mådde dåligt.  

Utifrån resultatet kunde vi utläsa att alla intervjupersoner hade en stark önskan om att som barn ha 

fått information kring sin förälders psykiska sjukdom och att detta hade kunnat vara hjälpsamt, vilket 

Skerfving (2015) menade är en utav de skyddande faktorerna för barn som växer upp med en förälder 

som har psykisk sjukdom. Det vi kan se utifrån intervjupersonernas upplevelser av stöd och hjälp är att 

det fanns fler riskfaktorer än skydd under barndomen då ingen någonsin talade om eller informerade 

kring förälderns bipolära sjukdom och att riskfaktorerna fanns inom flera av de system som 

utvecklingsekologin menar påverkar individens utveckling.  

 

6.3 Olika utfall beroende på förutsättningar 

Alla intervjupersoner har någon gång drabbats av psykisk ohälsa, i olika grad. Detta är inte förvånande 

och bekräftas både av Parment (1999) och Skerfving (2005) som betonar att denna grupp barn befinner 

sig i en riskgrupp för att utveckla både psykisk och fysisk ohälsa på olika sätt. Studien från Skerfving 

(2005) belyser dock att det inte endast är förälders psykiska sjukdom i sig som påverkar utfallet utan 

även barnets miljö och mående överlag samt om det finns andra risk- och skyddsfaktorer kring barnet. 

Även detta går att knyta ihop till det utvecklingsekologiska perspektivet där vi ser denna grupp barn i 

sin helhet, och inte endast som påverkade av en enda enskild riskfaktor – föräldern med bipolär 

sjukdom eller genetik. Detta uttryckte även två intervjupersoner oro över då de inte ville insjukna i 

bipolär sjukdom på grund av eventuella biologiska faktorer. Det är alltså av yttersta vikt att ha ett 

helhetsperspektiv för att kunna få någon sorts förståelse för hur intervjupersonernas vuxenliv 

påverkats. Ärftlighet kan, enligt Skerfving (2005) snarare ha betydelse för barnets känslighet att 

utveckla eventuell psykisk ohälsa. Enligt intervjupersonernas upplevelser kan man utläsa att hos de 

flesta har stöd och hjälp varit närmast obefintlig. Endast i ett fall fanns det ett nätverk som agerade 
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skydd då det fanns fler personer än den friska föräldern inblandade som kunde hjälpa till under 

intervjupersonens barndom. 

 Som tidigare nämnts har närvaron av en frisk förälder eller annan vuxen haft stor betydelse för 

intervjupersonerna och deras mående överlag som barn vilket går att koppla till en utav de viktigaste 

skyddsfaktorerna utifrån Lagerberg och Sundelin (2000). I och med att ett stort antal av 

intervjupersonerna upplevde att barndomen varit bra, trots sin förälders bipolära sjukdom och allt vad 

det inneburit, så kan man anta att det funnits en hel del andra skyddsfaktorer som inte framkommit ur 

intervjuerna. Det som framkom var dock att alla intervjupersoner ansåg sig ha stöd från den ena eller 

den andra föräldern under barndomen och sett utifrån begreppet skyddsfaktor kan man ana att detta var 

betydande för intervjupersonernas upplevelse av trygghet i det stora hela.  

Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv kan man konstatera att 

intervjupersonernas mikrosystem fungerat olika bra, där hemmet varit ett sådant som både fungerat 

väldigt bra och väldigt dåligt i och med traumatiska händelser kopplade till den sjuka föräldern. 

Eftersom sjukdomsperioderna inte varit konstanta har föräldern vid andra tillfällen upplevts som 

”normal” och i olika grad kunnat ge intervjupersonerna viss trygghetskänsla. De flesta av 

intervjupersonerna uppgav att deras förälder fungerade bra mellan sjukdomsperioderna och att de då 

hade en bra relation till föräldern. Detta kan antas ha fungerat som ännu en skyddsfaktor utifrån 

Fincham, Grych och Osborne (1994, refererad i Lagerberg & Sundelin, 2000) som menar att föräldra-

barnförhållandet bland annat är det som påverkar ett barns mående i störst utsträckning. Detta 

inkluderar både goda och dåliga förhållanden. Vi kan utifrån resultatet konstatera att 

intervjupersonerna haft både en stark skyddsfaktor i form av en frisk förälder samt en stark riskfaktor i 

form av föräldern med bipolär sjukdom, samtidigt som den sjuka föräldern faktiskt vissa perioder 

kunnat agera skyddsfaktor. Utifrån detta kan man få förståelse för intervjupersonernas upplevelser av 

att det ofta var instabilt men ändå tryggt. Intervjupersonerna bekräftade även att de mådde både bra 

och dåligt på grund av just förälderns mående. Genom det utvecklingsekologiska perspektivet vet vi 

nu att det finns fler mikrosystem som har stor påverkan på intervjupersonernas utveckling och att den 

intervjuperson som hade stöd i form av släktnätverk även hade detta som skydd.  

Andersson (1987) menar exempelvis att mesosystemet som är en blandning av alla de mikrosystem 

ett barn ingår i visar att vi inte kan utesluta några av intervjupersonernas närmiljöer och att de alla 

påverkat intervjupersonerna på olika sätt. Dock har inte alla intervjupersoner haft tillgång till fler 

fungerande mikrosystem och därför blir det svårt att dra slutsatser kring mående som vuxen och antal 

skyddsfaktorer som barn kopplade till andra mikrosystem än den direkta närmiljön. Det Andersson 

menar är dock att ett barn påverkas mer eller mindre av alla system den ingår i och alltså inte bara sin 

direkta närmiljö. Det vi vet är att majoriteten av intervjupersonerna saknade ett stöttande släktnätverk 

vilket räknas som ännu ett mikrosystem (Andersson, 1987). 

Vad som ändå fått denna skara av intervjupersoner att kunna ta sig framåt och dessutom känna sig 

stärkta av sin barndom, vilket dock inte gäller alla, kanske kan härledas till det som Lagerberg och 
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Sundelin (2000) kallar för motståndskraft och eventuellt det som både Lagerberg och Sundelin samt 

Rutter (1985; 1990b, refererar i Parment, 1999) benämner copingstrategier. Intervjupersonerna 

berättade om hur de på olika sätt försökte hantera de svårigheter de blev utsatta för och detta menar 

bland annat Lagerberg och Sundelin (2000) kunna hjälpas av att man innehar så kallade 

copingstrategier. Under intervjuerna framkom det exempelvis att en utav intervjupersonerna försökte 

fly undan rent fysiskt, en annan intalade sig själv att hen hade kontroll, en tredje bestämde sig för att 

växa upp snabbt och en fjärde flydde in i fantasins värld. Detta visar på att intervjupersonerna använde 

sig både av lösningsfokuserade strategier genom att exempelvis fysiskt fly ifrån en situation samt 

känslofokuserade strategier genom att reglera sina känslor och låtsas ha kontroll över saker och ting, 

eller försvinna in i en värld där man eventuellt kunde spegla andra typer av känslor istället. Att ha 

någon form av copingstrategier visade sig i dessa fall gynna intervjupersonerna under de situationer då 

de behövdes. 
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7. Slutsatser och diskussion 
 

Syftet med studien var att öka kunskapen kring hur bipolär sjukdom hos en förälder påverkar barnen i 

deras närhet samt dessa barns vuxenliv, samt att öka kunskapen kring på vilka sätt denna grupp barn 

kan vara svåra för samhälle och nätverk att identifiera och fånga upp och vilken typ av stöd barn till 

föräldrar som har bipolär sjukdom hade behövt och velat ha under barndomen. Nedan redogör jag för 

huruvida studien har besvarat syftet och frågeställningarna: 

Den första frågeställningen i studien var: ”Hur upplevde intervjupersonerna sin barndom med en 

förälder som har bipolär sjukdom?”. Utifrån intervjupersonernas berättelser kunde jag utläsa att en 

majoritet upplevde att deras barndom hade präglats både av trygghet och instabilitet vilket påverkade 

intervjupersonerna långt upp i vuxen ålder. Detta kopplar jag ihop med avsaknaden av stöttande 

nätverk kring intervjupersonerna och information kring förälderns bipolära sjukdom, vilket anses vara 

riskfaktorer inom intervjupersonernas mikrosystem och då främst omedelbara närmiljö. Den starkaste 

skyddsfaktorn som framkom ur intervjuerna var tillgången till en frisk förälder som kunnat agera stöd 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Det är även bland annat denna skyddsfaktor som enligt min tolkning 

skapat känslan av att barndomen var bra, trots allt som intervjupersonerna fick genomlida. Vidare 

uttrycktes upplevelser av ambivalens inför föräldern med bipolär sjukdom, som rädsla och osäkerhet, 

samtidigt som de kände kärlek och värme gentemot föräldern. Intervjupersonerna fick lära sig att 

använda copingstrategier för att klara av de svåra situationer som de utsattes för. En del av dessa 

copingstrategier följde även med intervjupersonerna upp i tonåren och vuxenlivet. Dessa 

copingstrategier ses som en inre skyddsfaktor (Andersson, 2008) och kan vara till stor hjälp för barnet 

vilket även kan svara på intervjupersonernas upplevelser av att trots allt haft en bra barndom.  

Den andra frågeställningen löd: ”Upplever intervjupersonerna att de fick stöd och hjälp under sin 

barndom utifrån förälderns psykiska ohälsa? Om inte, vilket stöd hade de behövt?” Det fanns en 

nyfikenhet hos mig angående eventuellt stöd och hjälp för dessa barn och jag ville med denna 

frågeställning ta reda på både om intervjupersonerna erbjöds hjälp från samhället, från släkt eller 

bekanta samt vilken typ av stöd de hade velat ha själva. Det framkom att ingen utav 

intervjupersonerna hade fått hjälp från samhället på något sätt. Vi vet inte om orosanmälningar inkom 

till socialtjänsten, men om så skedde så gick detta inte vidare. De intervjupersoner vars förälder någon 

gång blev inlagd på psykiatrisk mottagning fick inte stöd utifrån detta. Vad det beror på går inte att 

svara på, men faktorer som kan ha påverkat är bland annat hur samarbetet mellan vuxenpsykiatrin och 

socialtjänsten såg ut samt om det från psykiatrins sida ansågs att det redan fanns en vuxen 

(andraföräldern) som borde vara den som informerar eventuella barn. Under denna frågeställning 

framkom det även att många upplevde okunskap kring vad det var som inte stämde med föräldern som 

har bipolär sjukdom och att de vuxna visste mer än vad de delade med sig. Skerfving (2015) menar 

bland annat att psykisk sjukdom inte är någonting man talar om i dagens samhälle, och detta gällde 

antagligen ännu mer under tiden då de äldre intervjupersonerna var barn. Detta problem rörde sig inom 
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makrosystemet i det utvecklingsekologiska perspektivet vilket gjorde det väldigt svårt på många olika 

nivåer. Det kan eventuellt förklara varför bland annat familj och släkt kände att de inte kunde eller 

ville tala om förälderns sjukdom. Trots att intervjupersonernas åldrar skiljde sig mellan 17 och 41 år 

var det ingen skillnad på hur lite eller hur mycket information de fick kring sin förälders sjukdom 

vilket gör det svårt att se om det fanns skillnader på samhällsnivå under olika tidsperioder när det 

kommer till tystnad och tabu kring psykisk sjukdom. Det framgick tydligt att alla intervjupersoner 

hade önskat någon form av stöd och hjälp, men blev sällan eller aldrig uppmärksammade av personer 

utifrån. För att få hjälp som barn behöver man oftast att en vuxen på något sätt ser ens eventuella 

problematik och dessutom vågar lägga sig i vilket inte förekom alls eller i väldigt liten utsträckning för 

intervjupersonerna. 

Den sista frågeställningen var: ”Hur upplever intervjupersonerna att deras barndom påverkat deras 

vuxenliv?” För att få svar på detta pratade jag med intervjupersonerna om hur de levde idag och hur de 

själva ansåg att deras barndom hade påverkat dem på olika sätt. Det som visade sig var att många av 

intervjupersonerna lever efter vissa förhållningssätt i vuxen ålder som de kunde relatera till det som de 

varit med om. Exempel på detta var att många av intervjupersonerna hade och har behövt arbeta 

mycket med sig själva och sin självkänsla för att kunna må bättre som vuxna. Det framkom även att 

alla intervjupersoner på olika sätt har eller har haft någon form av psykisk ohälsa, vissa även 

diagnoser. Delbello och Geller (2001) menade att barn till föräldrar som har bipolär sjukdom löpte 

högre risk att själva utveckla sjukdomen, men av de sex intervjupersoner som deltagit i studien har 

endast en diagnostiserats med just bipolär sjukdom. Detta säger ingenting om huruvida bipolär 

sjukdom är varken ärftligt eller ”framkallat” genom uppväxten, utan endast ett konstaterande att en 

person har sjukdomen av de jag pratat med. Studien bekräftar dock det Weissman et al. (2006) 

presenterade i och med intervjupersonernas olika grad av psykisk ohälsa, många gånger ångest i olika 

grad, och att detta eventuellt hör ihop med barndomen. Utifrån studien kan vi se att både tidigare 

forskning, exempelvis Weissman et al. (2006), och faktiskt utfall hos intervjupersonerna vittnar om att 

en uppväxt med en förälder som har en psykisk sjukdom kan leda till egen psykisk ohälsa i tonår och 

vuxen ålder. Kritiken mot detta resonemang anser jag dock vara det utvecklingsekologiska 

perspektivet som kräver en helhetsbild för att kunna säga något om barnets påverkansfaktorer, vilket 

vi i denna studie saknar till viss del.   

Med hjälp av den utvecklingsekologiska teorin och begreppen risk- och skyddsfaktorer kunde jag 

tydligare se kopplingen mellan en stark skyddsfaktor och känslan av trygghet hos intervjupersonerna. 

Trots att de haft nästintill obefintligt med skyddsfaktorer har alltså detta varit starkt nog för att de i 

vuxen ålder upplever att barndomen trots allt var bra och trygg. Problematiken som drabbat 

intervjupersonerna, både som barn och vuxna, ligger främst på individ- och mikronivå. För att få veta 

hur samhällets normer och värderingar såg ut under tiden intervjupersonerna var barn hade jag behövt 

andra frågeställningar samt undersökt mer kring tabu och tystnad generellt på samhällsnivå. 
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Vidare går det inte att säga att man blir på det ena eller det andra sättet endast utifrån en förälders 

sjukdom, men att intervjupersonerna som vuxit upp med denna typ av hemförhållanden ändå har vissa 

saker gemensamt. Anledningen till att intervjupersonerna påverkats på olika sätt beror till stor del på 

de olika tillgångarna de haft till risk- och skyddsfaktorer tillsammans med copingstrategier och inre 

motståndskraft. Den starkaste skyddsfaktorn som framkom i studien var som ovan nämnt 

intervjupersonernas friska förälder som agerade stöd och trygghet vilket jag tolkar som den ensamma 

anledningen till att intervjupersonerna som vuxna känner att de velat kämpa vidare och ta kontroll över 

sitt eget liv. Relationen till föräldern med bipolär sjukdom samt bristande nätverk i form av släkt eller 

andra vuxna människor är enligt min tolkning de största riskfaktorerna som närvarat kring alla 

intervjupersoner. Detta bidrog till intervjupersonernas vidare utveckling i negativ riktning då alla 

deltagare uttryckte att de har haft eller fortfarande har någon form av psykisk ohälsa som kopplas till 

barndomen. Risk- och skyddsfaktorer spelar stor roll när det kommer till barn som växer upp med en 

förälder som har en psykisk sjukdom, vilket vi också kunnat se genom resultatet och tidigare 

forskning. Detta resonerar bland annat Lagerberg och Sundelin (2000) kring och hur det egentligen 

fungerar, om det är antalet risker och skydd eller typen av risk och skydd som spelar störst roll. Utifrån 

resultatet tycker jag att man kan se att dessa intervjupersoner hade mer eller mindre samma typ av 

risk- och skyddsfaktorer som påverkade dem alla på liknande sätt genom att alla fick någon grad av 

psykisk ohälsa som äldre. Riskfaktorerna som redovisats, det vill säga en förälder med psykisk 

sjukdom, brist på stöttande nätverk och en barndom som präglats av otrygghet och ibland även rädsla, 

ser jag som betydelsefulla för intervjupersonernas utveckling som äldre. Utifrån resultatet vet vi att 

intervjupersonerna endast talat om hemmet som den miljö där det både var bra och dåligt, men vi vet 

inte om det sammantagna mesosystemet, med exempelvis förskola, skola och vänner, fungerade som 

risk eller skydd för dem då även dessa påverkar barnets kontakt och samspel med andra mikrosystem 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Detta gör att vi inte heller vet hur dessa system påverkat 

intervjupersonerna ur ett utvecklingsperspektiv. 

En stor del av syftet med studien var att öka kunskapen kring olika påverkande faktorer när det 

kommer till samhällets och nätverkens förmåga att fånga upp och hjälpa dessa barn. Det som framkom 

i studien visade på att det i dessa fall handlat mycket om tystandskultur både på individ och 

samhällsnivå, samt svårigheter för barnen själva att uttrycka behovet av hjälp, detta då de inte riktigt 

kunde identifiera den problematik som var deras vardag. Anledningen till detta visade sig vara 

bristande information kring sin egen förälders sjukdom och bristande vetskap om vad som anses vara 

”normalt” beteende hos en förälder. För dem som trots allt uppmärksammades eller på eget initiativ 

sökte hjälp infann sig ändå inte det stöd som behövdes då de vuxna som borde funnits till hjälp, trots 

sin position inom exempelvis skola valt att inte gå vidare med de misstankar som uppkommit. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Redan innan denna studie genomfördes hade jag en tanke om att barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom av någon anledning är svåra för samhället att fånga upp och hjälpa. Studien hjälpte till att 

bekräfta denna oro genom sitt resultat och den tidigare forskning jag tagit del av, där det ju framkom 

att ingen av intervjupersonerna fick någon hjälp från samhället som barn. Oavsett eventuell rådande 

tystnadskultur så har samhället ett ansvar för barn som far illa och utifrån mängder av forskning blir 

det tydligt att barn som växer upp med en förälder som har en psykisk sjukdom tillhör en riskgrupp 

och borde prioriteras när världen utanför hemmet får vetskap om deras existens. Någonting jag själv 

upplevde under min praktik på socialtjänsten var att det många gånger saknades tillräcklig kunskap 

kring föräldrar med psykisk sjukdom hos socialsekreterarna som både mottog och hanterade ärenden 

som rör barn och deras situation. Jag började då undra om det egentligen krävs mer specifika 

kunskaper kring de olika psykiska sjukdomarna som är vanligt förekommande och deras konsekvenser 

för barnen som lever med dessa föräldrar. Anledningen till att jag valde just bipolär sjukdom till denna 

studie var bland annat för att jag själv har erfarenhet av att växa upp med en sjuk förälder och att jag 

många gånger undrat om det är just sjukdomen i sig och de olika sjukdomsperioderna som gör det så 

extremt svårt för omvärlden att fånga upp barnen till dessa föräldrar. Oavsett om det förekommer bra 

perioder där föräldern är ”frisk” och dessutom har tillgång till ”andraföräldern” så har denna studie 

tydligt visat att någon form av stöd och hjälp varit önskvärt och behövligt för deltagarna.  

Vidare forskning borde rimligtvis fokusera på eventuell problematik som socialsekreterare, 

socialarbetare, förskolelärare, lärare etcetera stöter på då de kommer i kontakt med barn vars föräldrar 

har bipolär sjukdom, men även psykisk sjukdom rent generellt. Har de professionella rätt verktyg för 

att kunna fånga upp barn som de misstänker ha problematiska hemförhållanden, men där tydliga 

tecken saknas? Utifrån bipolär sjukdom vore det även intressant att undersöka om de professionella 

anser att det är sjukdomsbilden i sig som gör det svårt att upptäcka barnen vars föräldrar är sjuka. Gör 

exempelvis de ”friska” perioderna att de sjuka perioderna inte tas på allvar? Jag tror att det finns 

många olika påverkande faktorer kring denna problematik och det behöver utforskas vidare för att 

denna grupp barn lättare ska hittas och kunna erbjudas hjälp och stöd. Det vore även intressant att titta 

vidare på vilken typ av hjälp och stöd som denna utsatta grupp själva anser vara behjälplig, i större 

utsträckning än denna studie gjort med andra ord, för att få en tydligare bild av hur och när man ska 

börja arbeta med dessa barn.  
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Bilagor: 

1: Missivbrev 

 

 

Missivbrev 

Hej                                                                                                          

Jag heter Amanda Mc Glone och går termin sex på socionomprogrammet på Ersta Sköndal 

Bräcke Högskola. Jag skriver nu min kandidatuppsats (C-uppsats). Mitt valda ämne är 

”Upplevelserna av att ha vuxit upp med en förälder som har bipolär sjukdom” 

Syftet med mitt arbete är att få ta del av och uppmärksamma upplevelserna av att ha vuxit upp 

med en förälder som har bipolär sjukdom, samt att få ta del av om dessa barn fick hjälp och 

stöd under barndomen. 

Jag vill därför intervjua olika människor som vuxit upp med en sak gemensamt, en förälder 

som har bipolär sjukdom. Deltagandet i intervjun är frivilligt och om du skulle vilja, så kan du 

när som helst avbryta intervjun och därmed även ditt deltagande. Du kommer att vara anonym 

och de uppgifter som framkommer kommer endast att användas i min studie. Namn kommer 

ej att framgå i uppsatsen, jag kommer använda mig utav ex ”intervjuperson 1, i södra 

Sverige”. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare 

Karin Röbäck de Souza. 

 

Med vänlig hälsning 

Amanda Mc Glone 

Kontaktuppgifter: 

Handledare, Karin: karin.roback-deSouza@esh.se 

Student, Amanda: amamcgl@esbhstudent.se 

Alt: amanda.christina@hotmail.se 

mailto:karin.roback-deSouza@esh.se
mailto:amamcgl@esbhstudent.se
mailto:amanda.christina@hotmail.se
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2: samtyckesbrev 

 

 

Samtyckesbrev 

Projektets namn: Upplevelserna av att ha vuxit upp med en förälder som har bipolär sjukdom 

 

Ansvariga för studien: Amanda Mc Glone. 

Utbildning: Socionomprogrammet 

Nivå: Kandidatuppsats, termin 6 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt 

deltagande. Mitt namn kommer inte att förekomma i studien, jag förblir anonym. 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

 

Datum:  

 

…………………………………………………………………………….. 

Deltagarens underskrift:  

 

………………………………………………………… 

Kontaktuppgifter: 

Student vid Ersta Sköndal Bräcke högskola,  

Herbert Widmansv. 12 

128 64 Sköndal, Tfn 08/555 050 00   

Student, Amanda: amamcgl@esbhstudent.se 

Handledare Karin: karin.roback-deSouza@esh.se 

 

 

mailto:amamcgl@esbhstudent.se
mailto:karin.roback-deSouza@esh.se
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3: intervjuguide 
 

Intervjufrågor: ostrukturerade följdfrågor inkluderas beroende på svar etc. 

 

1. Hur gammal är du? 

2. I vilken del av landet bor du? 

3. Hur ser ditt liv ut idag? (Arbetar, studerar, annat, familj, barn?) 

4. Hur många föräldrar växte du upp med? Om bara en, var fanns den andre? (bortgången, inte 

närvarande, i annat land etc) 

5. Vilken av föräldrarna har bipolär sjukdom? 

6. Hur gammal var du när du fick veta att din förälder har bipolär sjukdom? 

7. Växte du upp med syskon? Om ja, hur många? Äldre, yngre? 

 

 

• Hur upplevde intervjupersonerna sin barndom med en förälder som har bipolär 

sjukdom? 

 

1. Hur upplevde du din barndom utifrån din förälders bipolära sjukdom? (fokus på denna fråga) 

 

2. Kan du berätta så utförligt som möjligt om din barndom? Speciella händelser? Något som du minns 

särskilt starkt idag? knutet till föräldern. (ditt mående, starka händelser, trauman? Hur såg vardagen ut 

tex? Skolgång, etc)  

 

3. Hur upplevde du barndomen som barn? Jämfört med hur du ser på barndomen idag, när du är äldre? 

 

4. Hur uppfattade du att samhällets inställning var kring din förälders psykiska ohälsa? (eller i 

allmänhet?) alltså, hur talade tex samhället, släkt och vänner om psykisk ohälsa överlag? (Var det tex 

tabu eller inte? ) – Hur upplever du att samhällets inställning ser ut idag? 

 

 

• Upplever intervjupersonerna att de fick stöd och hjälp (från samhälle, släkt etc) under 

sin barndom utifrån förälderns psykiska ohälsa? Om inte, vilket stöd hade de behövt? 

 

1.  Fick du/familjen någon typ av stöd/hjälp från samhället utifrån din förälders bipolära sjukdom? I så 

fall vilken typ av stöd? (socialtjänst, andra verksamheter/organisationer? nätverk? Familj, släkt, vänner 

etc) 
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- Om du/ni fick stöd, hur upplevde du stödet? upplever du att stödet hjälpte dig/er? – på vilket sätt i så 

fall?  

- Vilken typ av stöd hade Du velat ha för just dig/din familj? 

 

- Om det inte hjälpte, hur skulle du velat att stödet hade sett ut? – varför tror du att det inte hjälpte? 

 

- Om ni inte fick stöd, hade du önskat någon typ av stöd? 

 

- Hur skulle du velat att stödet hade sett ut i så fall? – har du några tankar kring vad ett eventuellt stöd 

hade kunnat hjälpa dig med och på vilket sätt? 

 

 

• Hur upplever intervjupersonerna att deras barndom påverkat deras vuxenliv/liv idag? 

 

1. Hur upplever du att din barndom påverkat ditt vuxenliv/liv idag?  

- på vilket sätt? vad tror du är anledningen till detta? – förklara utförligt (relationer, självkänsla, arbete, 

mål i livet, etc) 

 

2. Finns det några saker som du tycker att du särskilt behövt förhålla dig till i ditt vuxna liv/nu när du 

är äldre, eller kanske ändra på, utifrån din barndom? 

 

3. Har du i vuxen ålder/äldre behövt sökt hjälp för att bearbeta din barndom? – om ja, vad ledde till det 

beslutet? Om inte, vad är anledningen till det?  

 

Sista fråga kring psykisk hälsa/ohälsa. 

Har du någon form av psykisk ohälsa idag? Eller har du haft? – berätta! 

 

- I så fall,  Upplever du att din psykiska ohälsa på något sätt är kopplad till din barndom, 

och/eller din förälders psykiska ohälsa? På vilket sätt? Berätta! 

 

 

4: citat 
 

Här presenteras de citat jag använt i uppsatsen för att illustrera intervjupersonernas upplevelser så som 

de uttalats till mig bokstavligen. 
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Citat 1 ”…men då när jag var barn eh då upplevde jag den väldigt ojäm o visste inte riktigt hur min 

vecka skulle se ut till exempel” Intervjuperson 3 

Citat 2, ”jag minns amen asså att ja va tvungen å trippa på tå ganska mycket o ständigt liksom känna 

in mammas humörsvängningar ja pappas också men mammas humörsvängningar och hur mår hon 

idag liksom” – Intervjuperson 4 

Citat 3, ”…sen har det ju varit strikt eftersom jag inte vetat hur jag ska vara för att mamma ska vara 

nöjd” – Intervjuperson 2 

Citat 4, ”Världens bästa mamma” – intervjuperson 2  

Citat 5, ”…så jag tänkte länge att hon var en normal mamma eller att hon var som en mamma skulle 

va samtidigt som jag kunde se som när jg var liten att jag kunde titta på mina kompisars mammor och 

va sådär liksom shit hon är ju inte alls sådär” – Intervjuperson 4 

Citat 6, ”Eh ja jag är uppvuxen i en liten byggd, o jag kunde läsa mellan raderna ibland eh, bland 

kanske föräldrar eller lärare eller sådär att han var, han var inte riktigt bra, men jag kunde inte riktigt 

förstå vad de mena för det var aldrig någon som ringade in de för mig” – Intervjuperson 3 

Citat 7, ”När jag var liten visste jag bara att något var fel hos pappa. Jag förstod inte att han var 

deprimerad och sjuk i år innan han bröt samman och hela hans liv förändrades…” – Intervjuperson 5 

Citat 8, ”…så hela familjen vet ju problematiken, men jag kan inte minnas att jag har suttit ner med 

min familj o pratat om mammas problem, men jag vet att de vet om de. Ehm, men sen så, de e väl lite 

också för att man ville skydda oss mig o min syster men pappa har ju inte pratat med oss på samma 

sätt heller, man har ju liksom förklarat när jag var liten att jamen mamma är sjuk mamma har en 

sjukdom som inte går att bota, ehm, å så,” - intervjuperson 1 

Citat 9, ”För när pappa dog då bad jag mamma om sopsäckar, och så sa jag, jag vill ha så många som 

finns och så gick jag upp på mitt rum, tog alla mina leksaker och gick o slängde dom i soptunnan och 

sa de nu finns inte pappa som kan ta hand om dig så jag ska bli vuxen” – Intervjuperson 2 

Citat 10, ”Jag hanterade dem genom en falsk känsla av kontroll” – Intervjuperson 3 

Citat 11, ”Min syster fick en liten mammaroll över mig när mina föräldrar skilje sig, även fast hon 

inte ville ha den så fick hon den automatiskt och den sitter liksom kvar fortfarande litegrann för hon 

har alltid haft den här beskyddande  att hon vill hålla mig från ondska eller vad man ska säga” – 

intervjuperson 1 

Citat 12, ”Amen de e, de e en sån grej jag minns för den gången när mamma hamnade på psyket 

första gången när hon hade gjort liksom ett självmordsförsök,  så gick jag sista året på gymnasiet o jag 

va, jag hade aldrig ens reflekterat över det innan liksom att hon kunde ha en psykisk sjukdom eh och 

jag blev så jävlaa rädd tt jag skulle va exakt likadant, så bara några dagar efter att det hade hänt så gick 
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jag till vår skolsyster på skolan på gymnasiet liksom o bah du det här har hänt, eh jag behöver hjälp, o 

hon bah aha nej jag ska kolla upp det liksom självklart jag återkommer o sen bah återkom hon aldrig, 

hon liksom, hon nä hon tittade inte ens på mig på skolgården, och det var verkligen sådär, det dröjde 

länge efter de innan jag vågade vända mig till en vuxen igen för att söka hjälp, det var verkligen det 

kändes verkligen som ett jättesvek” – Intervjuperson 4 

Citat 13, ”Nä, nä min mamma gav mig stöd men ingen annan, det var väldigt viktigt också att det 

hölls inom familjen för mina föräldrar” – intervjuperson 3 

Citat 14,  ”Jag tror han fick kraftiga panikångestattacker, så han trodde det var hjärtat, tungan 

domnade, berättade han en gång, så det blev ambulansfärd, men sedan var det frågan om en total 

utmattning och strax därefter fick han diagnosen bipolär sjukdom. Det hyschades, ingen ville säga 

direkt vad det var för fel. Det talades bara om de fysiska symptom som sjukdomen och alla läkemedel 

orsakade” – intervjuperson 5 

Citat 15, ”Ja asså jag tror såhär att min mamma har alltid varit väldigt duktig på att liksom nånstans 

upprätthålla ett fint yttre liksom, hon har alltid vart snäll mot mina kompisar o liksom kunnat sköta sitt 

jobb så det har oftast vart vi närmast henne som råkat ut för dom värsta sakerna o sen har de vart 

väldigt asså, det har snarare varit tvärtom att det har varit svårt att få folk att förstå hur hon faktiskt är” 

– intervjuperson 4 

Citat 16, ”Ingen från soc, ingen från skolan, ingen vuxen ställde ju ens frågan. Förutom en kurator när 

jag gick i sexan som tog in mig, då hade jag inte ätit på ganska länge så jag hade gått ner ganska 

mycket i vikt, eh så hon frågade hur jag hade det hemma, mene det är ju så, vi är kommandolögnare vi 

är ju liksom, de va ju, allt var ju jättebra! Liksom, de va ju inga problem det fanns ju inte en chans att 

jag skulle outa nån utav dom, eller hur de var det var ju tillräckligt som det var endå” intervjuperson 6 

 

Citat 17, ”…  men hade jag fått en större förståelse för eh, hur de kan se ut tex sjukdomsbilden så jag 

kunde veta vad jag ska förvänta mig, de tror jag hade kunnat minska min, asså min rädsla eller vad 

man ska kalla det, inte rädsla men jag hade kunnat veta vad jag skulle förvänta mig istället för att det 

skulle komma som en överraskning varje gång han kommer hem o jag skulle träffa honom” – 

Intervjuperson 3 

Citat 18, ” … det som hade hjälpt mest hade varit om någon bara kom o förklarade vad det var för det 

visste inte jag och sen visst man kunde googla men nä det hade jag nog verkligen uppskattat om nån 

bara kom o satte sig ner med mig o bah det här är den sjukdomen såhär ser symptomen ut, eh, o 

liksom hjälpt mig bearbeta den chocken för det var verkligen en chock.” – Intervjuperson 4 
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Citat 19, ”..sen hade det varit väldigt skönt att ha någon, nästan som en tolk för jag förstår inte alltid 

mamma och mamma förstår inte alltid mig, men om du skulle sitta emellan och säga såhär menar hon 

och såhär menar hon, jaha! Och då bråkar inte vi” – intervjuperson 2 

Citat 20, När hon sitter o tittar mig i ögonen, o är fullt ut manisk, vet du *** jag har inte berättat det 

här för dig, men du har så många syskon runtom i världen, som jag inte har berättat om, eh och dom 

plockar ut dom ur mig, asså även fast jag var, jag visste ju liksom att du är inte gravid! De va ändå så 

bara, eller?? Asså man dras ju med. – intervjuperson 6 

 

Citat 21, ”om du inte hade provocerat fram det här så hade det här aldrig hänt, liksom sånna grejer 

fick jag ju lära mig ganska tidigt att om du bara uppför dig, för mamma är bara trött! Hon är trött! hon 

orkar inge mer” - intervjuperson 6 

 

Citat 22, ”asså mina föräldrar skildes när jag var fem år å då flyttade mamma bara några hundra meter 

bort så dom hade en väldigt konstig av och på relation o höll ihop för min skull sa dom å dom va 

fruktansvärda för varandra de tog verkligen fram mammas dåliga sidor eh och det blev väldigt ofta eh 

jag som fick va medlaren mellan dom parterna liksom och det påverkade ju jättejättemycket” – 

intervjuperson 4 

 

Citat 23, ”Ehm, min självskada var som allra värt, jag har alltså skurit mig det var min självskada, eh, 

mamma har liksom dokumenterat varje gång jag har självskada och när det var som värst slutade hon 

räkna på 600, asså sår. Eller vad man säger” – intervjuperson 2 

 

Citat 24, ”…jag kunde känna på en gång att nått var fel liksom, å sen mitt under maten så ställde hon 

sig upp och flög på pappa å började slå på honom, eh och jag det har dom liksom aldrig gjort förut 

dom har liksom aldrig slagits, eh o jag vet att jag var jättejättechockad och fick ställa mig upp och 

fysiskt sära på dom” - intervjuperson 4 

Citat 25, ”Jaa alltså, eh ja det är nog från bådas håll, antagligen speciellt från pappas håll för jag hörde 

ju honom ständigt, han var ju inte snäll mot mamma” - intervjuperson 2 

Citat 26, … men jag förstår det för det enda han gjorde var ju att kalla henne fet o värdelös, du är ju 

äcklig o bla bla bla, så jag vet inte riktigt det är väl lite både och, mer att han har influerat det på henne 

och sen hon på mig. Det är väl lite från båda så” – intervjuperson 2 

Citat 27, ”… å sen är jag ju också, skulle jag vilja säga en liten följd av det asså att mamma har 

sjukdomen, att jag är lite extra känslig mot energier… ” – intervjuperson 1 

Citat 28, ” Jättejättejättemycket, eh det har gjort att jag på många sätt har ett väldigt en väldig svag jag 

känsla, för att jag har behövt hela tiden anpassa mitt liv efter mina föräldrar och varit medlaren o varit 
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den som känner in hur folk mår så de har ju liksom lett till att ja inte alls hade tid att utforska vem jag 

faktiskt är o vad jag tycker om å sådär eh så de har påverkat jättemycke att jag ibland kan känna såhär 

att jag inte vet vem jag är, o att jag inte vet vem jag är utan all den här dramatiken också eh, nämen sen 

är det väl liksom dåligt självförtroende dålig självkänsla har det bidragit till också” – intervjuperson 4 

 

Citat 29, ”Jomen jag tror att någonstans efter vägen tog självbevarelsedriften över. Jag insåg att nu är 

jag stor nog att utforma min egen vardag det behöver inte vara så här” – intervjuperson 3 

 

Citat 30 ”Men jag tror att faktumet att min mamma inte har någon sjukdomsinsikt, och att jag är så 

rädd för att bli som henne, har gjort att jag ofta försöker analysera och rannsaka mig själv och att jag 

försöker bli en bättre människa” - intervjuperson 4  

 

Citat 31, ”jag kan nog tro att min pappa varit en stor inspirationskälla där för att han har haft ett 

väldigt stort driv o han har liksom aldrig gett upp” - intervjuperson 1 

 

Citat 32, ”Jag känner mig glad, stark ,jag känner att. Jag har ju klarat det här så varför skulle jag inte 

klara något annat? Jag har ju liksom nästan löst mitt liv helt och jag hoppas att det bara kommer 

fortsätta gå bra, nu har jag ju alla anledningar till varför saker är som dom är, mamma har diagnoser o 

jag har diagnoser det finns hjälp att få det finns studier att läsa, jag kan liksom aha, hon beter sig så, 

därför att, jag gjorde så, därför att. Ah. Jag känner bara liksom asså jag känner mig stark” – 

intervjuperson 2 

Citat 33, ”…då hade jag varit i skolan eh jag vet inte vilken klass man går i när man är sju men ah då 

hade jag i alla fall pratat med min lärare och sagt att jag hade liksom börjat gråtit och sagt att jag vill 

inte hem för jag är rädd för mamma o då hade dom hållt kvar mig…” – Intervjuperson 2 

Citat 34, ”Jag skulle idag vilja påstå att jag hade en bra barndom, men den va ganska, va ska man 

säga, ojämn. Om man säger så…” – intervjuperson 3 

Citat 35, ”Asså de har varit en väldigt stor rädsla hos mig, när jag i tonåren o under vuxen ålder, men 

jag, jag tror att idag som 36 år kan andas ut för jag har inte haft några tecken på psykisk ohälsa, inte 

som kan härröra till min liksom ärvda psykisk ohälsa, jag har haft nån mildare typ av depression har 

jag haft men inte eh, nån större o inte några tecken på bipolaritet” - intervjuperson 3 

Citat 36, ”Jag har också haft svåra problem med att känna mig övergiven och att jag varit/är rädd för att bli 

övergiven och förlora mina närstående” 

 

Citat 37, ”jag tror att tex när jag plugga till socionom en gång i tiden så fanns en omedveten tanke 

nånstans där bakom att om jag lär mig mycket om sånt här om allt från missbruk till psykisk sjukdom 

till vad man kan ge för sociala insatser allt möjligt om jag lär mig mycke om de då kan jag finnas där 
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för honom, eh vilket jag idag vet att det kan inte va jag som e den personen, som hjälper honom de går 

inte det har jag försökt med ett helt liv…” – intervjuperson 3 

 

Citat 38, ”… riskanalyser …” ”… rodda …” ”… automatiserad …” – intervjuperson 6 

 

 

 

 


