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ATT VÄXA UPP 
MED EN FÖRÄLDER MED BIPOLÄR SJUKDOM* 

 
Camilla Blom och Elin Fornö 

 
 

Barn till psykiskt sjuka är en utsatt grupp. De löper ökad risk för 
hämmad psykosocial utveckling och för att utveckla egna psykiska 
svårigheter under uppväxten eller i vuxen ålder. Barnens situation har 
länge varit osynliggjord men på senare tid har den uppmärksammats 
alltmer i samhället. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 
vuxna barns upplevelser av att ha vuxit upp med en förälder med 
bipolär sjukdom. Undersökningen var kvalitativ och semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med tio personer. Resultatet av en tematisk 
analys visade att förälderns sjukdom inneburit stora påfrestningar för 
intervjudeltagarna och att många har saknat tillräckligt stöd för att 
hantera sin situation. Överlag har det funnits svårigheter att tala om 
förälderns sjukdom och dess konsekvenser inom och utanför familjen. 
Uppväxten med en psykiskt sjuk förälder påverkar informanterna även 
som vuxna och många har haft erfarenhet av egen psykisk ohälsa. 
Resultatet överensstämmer i många avseenden med liknande studier.   

 
 
Barn till psykiskt sjuka föräldrar har länge varit en osynlig grupp i vårt samhälle. Ett 
exempel på detta är att det sällan finns information om dessa barn inom vuxenpsykiatrin 
(Skerfving, 2005). Forskning visar att det finns ca 75 000 barn i Sverige som lever i 
familjer där någon av föräldrarna har en psykisk sjukdom (Östman, 2001). 
Socialstyrelsen redovisade i Folkhälsorapporten (2001a) att 2,3 procent av alla barn i 
Sverige under åren 1987-1990 hade minst en förälder med en psykiatrisk diagnos från 
slutenvården.  
 
Under de senaste åren har barnens situation dock uppmärksammats alltmer inom de 
instanser som berör dem, som vuxen- och barnpsykiatri, socialtjänst och skola. Även 
inom media och hos allmänheten har ämnet belysts mer på sistone (Skerfving, 2005). 
Det kan finnas flera anledningar till detta. Barn har överhuvudtaget blivit synligare och 
fått större rättigheter i västvärlden. Många forskare beskriver att det har skett ett 
paradigmskifte i synen på barn där respekten för barn som egna individer har ökat 
(Skerfving, 2005). FN:s barnkonvention som definierar barns rättigheter har erkänts av 
nästan alla världens länder. Organisationer som Rädda Barnen och BRIS har påverkat 
den offentliga debatten genom sina  rapporter om situationen  för utsatta barn.  
 
En annan anledning till att barnen uppmärksammats kan vara att vuxenpsykiatrin har 
genomgått en stor förändring. De senaste decennierna har slutenvårdsverksamheten i 
stor utsträckning avvecklats och ersatts med en utbyggnad av öppenvårdsverksamhet. 
De här förändringarna har lett till en större normalisering av patienternas 
levnadsförhållanden och medfört att fler personer med psykisk sjukdom har möjlighet 
                                                
* Vi vill tacka samtliga informanter för att de så öppet delat med sig av sina erfarenheter och möjliggjort 
denna uppsats.  
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att bilda familj. Tidigare förekom exempelvis tvångssterilisering av kvinnor med 
psykisk sjukdom. En ytterligare förklaring kan vara att man i samhället idag strävar 
efter att hålla samman familjer och/eller underlätta umgänge mellan barn och föräldrar. 
Förr i tiden var det vanligare att barn blev fosterhemsplacerade och tappade kontakten 
med sin förälder då denne insjuknade i en psykisk sjukdom (Skerfving, 2005).  
 
Lagstiftning som berör barn 
 
FN:s barnkonvention är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen fastslår att barn inte är 
föräldrars eller andra vuxnas ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett 
människovärde, men också att barn har speciella behov av skydd och stöd. Sverige 
ratificerade barnkonventionen 1990. Konventionen innehåller följande fyra 
grundprinciper; alla barn har samma rättigheter, barnets bästa ska beaktas vid alla 
beslut, alla barn har rätt till liv och utveckling, och alla barn har rätt att säga sin mening 
och få den respekterad (UNICEF, 2010). 
 
Socialtjänstlagen reglerar allt som ligger inom socialtjänstens område. Ett av 
socialtjänstens uppdrag är att ansvara för att barn och ungdomar som behöver skydd och 
stöd får det, som när föräldrarnas omsorg sviktar. Bristande föräldraskap kan bland 
annat bero på att föräldern missbrukar, är psykiskt sjuk, är utvecklingsstörd eller 
tillfälligt har hamnat i en svacka. Socialtjänstens insatser ges både frivilligt och med 
tvång om vårdnadshavaren avvisar stöd trots att barnet inte har det bra hemma. 
Socialtjänstens uppdrag är även att arbeta preventivt (Socialstyrelsen, 2001c). 
 
Anmälningsskyldighet innebär att den som misstänker att en barn far illa alltid bör 
anmäla det till socialtjänsten. De som arbetar professionellt med barn är skyldiga att 
anmäla. Anmälningsskyldigheten väger tyngre än tystnadsplikten (Socialstyrelsen, 
2001c). 
 
Nya bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i lagen om yrkesverksamhet 
på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) trädde i kraft 1 januari 2010 för att stärka 
barns rätt till hjälp. Hälso- och sjukvårdspersonal har nu skyldighet att ta särskild 
hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om en förälder har allvarliga 
svårigheter, som till exempel vid en psykisk sjukdom. Personalen ska också samverka 
med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far 
illa eller riskerar att fara illa (Socialstyrelsen, 2010b). LYHS ersattes av 
Patientsäkerhetslagen 2011 (Socialstyrelsen, 2011). 
 
Psykisk sjukdom och bipolär sjukdom 
 
Psykisk sjukdom är ett begrepp som omfattar många olika tillstånd och diagnoser och 
kan beskrivas som ”olika slags psykiska lidanden som påverkar en individs hela 
livsföring under lång tid” (Skerfving, 2005, sid. 25). Därför är barn till psykiskt sjuka en 
bred och varierande grupp. 
 
Bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom (som är den äldre termen) är en svår 
psykisk sjukdom och tillhör gruppen affektiva tillstånd, där också dystymi och 
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depression ingår (Cullberg, 2000). Sjukdomen kan delas in i Bipolär 1 (mani och 
depression) och Bipolär 2 (mildare mani/hypomani och depression) (MINI-D IV, 2000) 
och drabbar mellan 1 och 2 procent av befolkningen (Socialstyrelsen, 2007). Sjukdomen 
är kronisk med ett periodiskt förlopp och för att få en diagnos krävs antingen en 
sjukdomsperiod av mani eller hypomani alternerat med depression (Ottosson, 2000).   
 
Bipolär sjukdom ser olika ut för olika personer och varierar i varaktighet och intensitet. 
Det gemensamma är att man pendlar kraftigt mellan depressiva och maniska eller 
hypomana skov. Depression är ofta det som tidsmässigt dominerar i syndromet. De 
flesta personer med sjukdomen återgår till en normal eller nästan normal 
sinnesstämning mellan episoderna, medan ett fåtal pendlar ständigt. Typiska symtom 
vid depression är: nedstämdhet, sömnstörning, rastlöshet, energilöshet, känslor av 
värdelöshet och överdrivna skuldkänslor, tankar på döden och självmord samt 
självmordshandlingar. Mani kännetecknas av symtom som hyperaktivitet, överdriven 
pratsamhet, rastlöshet, kraftigt förhöjd självkänsla och minskat sömnbehov. Under de 
maniska faserna saknar man ofta sjukdomsinsikt och i syndromet kan psykotiska inslag 
förekomma. Självmordsrisken vid sjukdomen är förhöjd (Ottosson, 2000). Ottosson 
(2000) utgår från diagnoskriterier enligt ICD-10, i DSM IV används begreppet egentlig 
depression för liknande depressionssymtom och symtom för mani beskrivs på liknande 
sätt (MINI-D IV, 2000).  
 
Det är osäkert varför man drabbas av bipolär sjukdom. De flesta experter är eniga om 
att det inte finns bara en orsak och att det är kombinationen av flera faktorer som är 
relevant. Dessa faktorer omfattar kemisk obalans i hjärnan, ärftliga faktorer och 
påfrestande händelser i livet. Tvillingstudier visar på en stark ärftlig disposition 
(Skerfving, 2005). Enäggstvillingar som vuxit upp på skilda håll har studerats och om 
den ena tvillingen hade utvecklat bipolär sjukdom så hade i 70 procent av fallen även 
den andra gjort det. Arvet är dock inte utslagsgivande eftersom 30 procent inte hade 
insjuknat. För ett barn till en person med bipolär sjukdom är det ca 15-20 procents risk 
att själv få en affektiv sjukdom (Cullberg, 2000).  
 
Det kan finnas en anledning till att de specifika gener som är inblandade i utvecklingen 
av bipolär sjukdom har överlevt under den mänskliga evolutionen. Generna kan ha 
positiva sidor och det finns ett samband mellan bipolär sjukdom och kreativitet (Fahlén, 
2010). Bland anhöriga till personer med bipolär sjukdom är stor kreativitet, hög 
utbildning och yrkesframgång vanligt (Ottosson, 2000). 
 
En forskare och överläkare vid Affektiva mottagningen vid Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge berättar i en artikel i Dagens Nyheter att behandlingen 
av bipolär sjukdom framför allt sker långvarigt med läkemedel. Det finns dock inte en 
vedertagen behandling utan det beror på symtom och svårighetsgrad. Regelbunden 
livsföring liksom utbildning för patienter och anhöriga är också viktigt, menar han. Med 
dagens behandling kan många med sjukdomen leva utan besvärande symtom 
(Nordgren, 2010). 
 
Föräldraskapet påverkas  
 
När en förälder har allvarliga psykiska problem drabbas barnen som är beroende av 
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föräldrarna för sin trygghet och utveckling. Hur sjukdomen påverkar föräldraskapet 
beror både på hur sjukdomen uttrycker sig, barnets ålder och mognad och hur den 
sociala situationen kring familjen ser ut. Det är också förälderns funktionsnivå och inte 
diagnosen som är det viktigaste medlet att bedöma vilken påverkan förälderns sjukdom 
har på barnet (Granath, 1997).  
 
En studie av Cleaver et al (1999, refererad i Skerfving, 2007) visade på att psykisk 
sjukdom kan påverka föräldraförmågan på flera sätt. Den sjuka föräldern kan ha sämre 
känslighet för barnets behov, sakna förmåga att upprätthålla regelbundenhet i 
vardagslivet, kommunicera på ett förvirrande sätt, ha en negativ eller förvriden bild av 
barnet, vara likgiltig, fientlig eller överengagerad gentemot barnet och överlag ha sämre 
förmåga att skapa en bra tillvaro. Psykisk sjukdom leder ofta också till isolering och 
försämrad levnadsstandard för familjen (Psykiatrin Södra, 2005). 
 
Den personlighetsförändring det medför när en förälder blir manisk kan upplevas som 
obegriplig och mycket skrämmande för ett barn. Även en förälder som är deprimerad 
och kanske talar om döden kan göra barnet mycket oroligt för att föräldern ska ta sitt liv 
(Skerfving, 2005). Humörsvängningarna kan bli extremt starka hos föräldern och barnet 
kan få bevittna många känsloutbrott. Barn kan också ha svårt att skilja mellan det friska 
och det sjuka och bli indragna i psykotiska vanföreställningar och få en förvrängd bild 
av verkligheten (Psykiatrin Södra, 2005).  
 
Relevanta teorier 
 

Eriksons utvecklingsteori. 
Erikson har ett psykosocialt perspektiv på människans utveckling och menar att 
människans utveckling pågår under hela livet. Enligt hans teori delas livscykeln in i åtta 
faser där varje fas konfronterar individen med skilda problem och konflikter som måste 
lösas för att man ska kunna gå vidare till nästa fas på ett tillfredsställande sätt 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 
 
Den inledande fasen som pågår under barnets första arton månader handlar om 
grundtillit kontra misstro. Vid en tillfredsställande lösning uppnår barnet en känsla av 
trygghet och förmåga att klara frustrationer. Under den andra fasen som pågår upp till 
tre års ålder handlar konflikten om autonomi kontra tvivel och leder förhoppningsvis till 
självförtroende och god självkänsla. Mellan tre och sex års ålder konfronteras barnet 
med temat initiativ kontra skuld och utvecklar vid en adekvat lösning en förmåga till 
prestationsglädje. Aktivitet kontra underlägsenhet är den huvudsakliga konflikten i 
åldern sex till tolv år och ett positivt utfall leder till en känsla av kompetens. Mellan tolv 
och tjugo års ålder handlar problemet om identitet kontra identitetsförvirring och skapar 
en framtidstro vid en lyckad lösning (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 
 
I vuxen ålder uppstår ytterligare tre konflikter att hantera. Intimitet kontra isolering 
mellan tjugo och fyrtio års ålder, produktivitet kontra stagnation under de följande tjugo 
åren och slutligen integration och visdom kontra förtvivlan och hopplöshet (Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2009). 
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Anknytningsteori. 
Anknytningsteorin som utvecklades av Bowlby och Ainsworth handlar om vikten av 
nära känslomässiga relationer under uppväxten. Alla barn föds med ett system av 
genetiskt betingade överlevnadsstrategier som aktiveras för att skapa fysisk närhet då 
barnet upplever hot eller fara. I de flesta kulturer är modern det primära 
anknytningsobjektet eftersom det är hon som har det huvudsakliga ansvaret för barnet. I 
ett land som Sverige där föräldrarna i större utsträckning delar på ansvaret ser det 
antagligen annorlunda ut men forskning inom området saknas än så länge (Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2009). 
 
Forskningen visar på tre olika anknytningsmönster. En trygg anknytning är den 
vanligaste och delas av ungefär 60 procent av västvärldens barn. Barnet har en god 
balans mellan anknytning och utforskande därför att det upplever att föräldern alltid 
finns tillhands som en trygg bas. 40 procent uppskattas ha en otrygg anknytning. Det  
”otryggt undvikande” barnet använder sig av en så kallad minimerande strategi. Deras 
anknytningsperson har inte kunnat bemöta närhetsbehovet och som en konsekvens av 
det tänker barnet bort sina behov. Det ”otryggt ambivalenta” barnet använder en 
“maximerande” strategi. Som en reaktion på att föräldern upplevs som oförutsägbar och 
otillräcklig beter sig barnet klängigt och vilset. Barnet lägger all kraft på att få närhet 
och det egna utforskandet får minskat utrymme (Havnesköld & Risholm Mothander, 
2009). 
 
Utöver dessa tre anknytningsmönster som alla är organiserade finns det en grupp barn 
som inte passar in i ett specifikt mönster. Den så kallade desorganiserade anknytningen 
anses vara den mest dysfunktionella och uppstår då föräldern uppfattas som 
skrämmande, farlig eller rädd och hjälplös inför sitt barn. Reaktionen hos barnet blir 
förvirring eftersom denne varken kan närma sig eller undvika föräldern. Forskning visar 
att barn som växer upp med en psykiskt sjuk förälder löper en förhöjd risk för att 
utveckla denna så kallade D-anknytning (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Då 
barnet blir äldre och får ökade kognitiva resurser skapas strategier för att kontrollera 
relationen till föräldern och den desorganiserade anknytningen byts ut mot en så kallad 
D-kontrollerande anknytning: “Vissa barn kan bli extremt lyhörda för förälderns 
känslomässiga svängningar, de erbjuder ett kontrollerande/ omvårdande till föräldern så 
att de inte helt förlorar kontakten, till exempel om mamma inte är nykter eller om hon 
inte mår bra.“ (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 200). Nackdelen med denna 
strategi är att barnet läser av förälderns behov på bekostnad av sina egna och inte får 
utrymme att utveckla och uttrycka sina egna känslor. 
 
En studie (Radke-Yarrow, 1998) undersökte anknytningen hos barn (två till tre år 
gamla) med deprimerade mammor. Mammorna hade bipolära depressioner, egentliga 
depressioner och lättare depressionstillstånd. Forskarna fann att en otrygg anknytning 
oftare förekom hos barn till mammor med bipolär depression än hos de två andra 
grupperna. 
 

Affektintoning. 
Daniel Stern är en av de främsta företrädarna för den moderna spädbarnsforskningen. 
Han har utvecklat en modell över barnets utveckling av ”självet” och infört begreppet 
”affektintoning”. Det beskriver det emotionella samspel där barnet läser av förälderns 
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känslomässiga svar på barnets handling och uppträder under den senare delen av barnets 
första år. Vid felaktig intoning då föräldern inte kan identifiera barnets känslotillstånd 
kan barnets förmåga att lita till de egna känslorna påverkas negativt. Affektintoningen 
har betydelse för barnets fortsatta utveckling och är en tidig och viktig del av 
empatiutvecklingen (Stern, 2003).  
 

Känsla av sammanhang (KASAM). 
Vad är det som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll 
och till och med kanske växer och vidareutvecklas av det? Sociologen Antonovskys 
(1991) svar är att motståndskraften beror på vår ”känsla av sammanhang”, det vill säga i 
vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.  
 
Begriplighet innebär att man upplever världen som begriplig och strukturerad i motsats 
till kaotisk och oförklarlig. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig 
att de stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att 
de, när de kommer som överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara.  
 
Hanterbarhet står för att man anser sig förfoga över resurser för att klara påfrestningar i 
livet. Individer med en hög känsla av hanterbarhet kommer inte att känna sig som ett 
offer för omständigheterna utan upplever sig kunna påverka sin situation och utveckla 
goda handlingsstrategier.  
 
Meningsfullhet innebär att man har en känsla av delaktighet i världen och att det lönar 
sig att engagera sig.  
 
Antonovsky (1991) menar att de tre grundkomponenterna går in i varandra, men att 
känslan av meningsfullhet är av störst vikt gällande individens långsiktiga hälsa. 
KASAM är någonting som utvecklas under uppväxten och är fullt utvecklat vid ca 30 
års ålder. Antonovsky har i sin modell ett salutogent synsätt, vilket innebär att öka 
kunskapen om det som främjar självkänsla, motståndskraft och hälsa.  
 
Tidigare forskning  
 
Det finns huvudsakligen tre problemområden inom forskningen om barn till psykiskt 
sjuka. Ett område rör psykiska problem (psykos och depression) under graviditet och i 
samband med förlossning. Ett annat område rör studier av barn till ”riskföräldrar”, så 
kallade högriskstudier. Dessa är prospektiva långtidsstudier av stora material där man 
vill identifiera individer som är särskilt sårbara för att utveckla psykiska störningar. Här 
ingår bland annat studier om barn till föräldrar med affektiva sjukdomar. Det tredje 
forskningsområdet behandlar risker och skyddande faktorer (Skerfving, 2005).  
 

Hur går det för barn till svårt psykiskt sjuka? 
Det finns naturligtvis inga enkla svar på frågan, men helt klart är att det ses som en risk 
för barnet att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. Parment (1999) har i flera 
genomgångna studier funnit att barn till psykiskt sjuka föräldrar löper ökad risk för 
störd psykosocial utveckling och för att utveckla egen psykopatologi under uppväxten 
eller i vuxen ålder. Skerfving (1996) finner i en litteraturgenomgång att barn till 
psykiskt sjuka är en utsatt grupp som riskerar att fara illa, utveckla känslomässiga 
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problem och somatisk sjukdom. Skerfving understryker vikten av att dessa barns 
upplevelser lyfts fram och synliggörs. 
 
En högriskstudie är den svenska registerstudie som Socialstyrelsen (1999) har gjort av 
barn till psykiskt sjuka föräldrar där någon av föräldrarna vårdats på sjukhus för 
psykiatrisk diagnos under åren 1987-1990. Barnen var mellan 6 och 24 år under 
uppföljningsperioden 1991-1994. Det visade sig att de löpte nästan tre gånger så stor 
risk som barn från normalpopulationen att ha vårdats för psykiatrisk diagnos under 
uppföljningstiden, och nästan fördubblad dödsrisk. Det fanns också förhöjda risker för 
drogrelaterad diagnos och självmord/självmordsförsök. Till en viss del hade dessa risker 
påverkats av ogynnsamma sociala och ekonomiska förhållanden konstaterade forskarna.  
 
Barn till föräldrar med allvarliga affektiva störningar befinner sig i klar risk för att 
utveckla depression och annan psykopatologi, konstateras i olika litteraturöversikter 
(Beardslee et al, 1984; LaRoche, 1989, refererade i Parment 1999). I en studie av 
Beardslee et al (1993, refererad i Skerfving, 2005) framgick att barn till föräldrar med 
affektiv störning löper 25 procents risk att själva drabbas av depression, jämfört med 10 
procent i normalbefolkningen.  
 
Trots de förhöjda riskerna är det långt ifrån alla barn till psykiskt sjuka som själva blir 
sjuka eller får allvarliga problem. Det är inte heller förälderns sjukdom som är den enda 
faktor som orsakar problem utan det är en kombination av många olika faktorer enligt 
Skerfving (2005). 
 

Riskfaktorer och skyddande faktorer. 
Det finns faktorer som underlättar eller försvårar utvecklingen hos barn till psykiskt 
sjuka. Ett centralt begrepp inom detta område är resilience, det vill säga motståndskraft 
hos barnet mot psykosociala påfrestningar och barnets återhämtningsförmåga.  
 
Skerfving (2007) har utifrån studier (Luthar et al, 2003; Ferrer-Werder et al, 2005) 
sammanfattat vad som ökar risken för problematik. Det är att barnet har följande: låg 
ålder, medfödda eller tidigt förvärvade problem med begåvning/beteende eller 
bristfällig anknytning. Riskfaktorer som rör föräldrar är: missbruk, psykisk sjukdom, 
kriminalitet, låg utbildning och tonårs- och/eller ensamförälderskap. Riskfaktorer som 
rör familjen är: föräldrakonflikter/våld, separationer, förluster, övergrepp, 
aggressivitet/negativa förväntningar samt fattigdom. Riskfaktorer i omgivningen är: 
bristfälligt/problembelastat nätverk, social isolering och dåligt fungerande 
samhällsservice (förskola/skola, socialtjänst). 
 
Skyddande faktorer (Werner & Smith 2005; Haggerty et al 1996; Luthar 2003, 
refererade i Skerfving, 2007) som bidrar till en positiv utveckling hos barnet är: att 
barnet självt är lagom aktivt, utåtriktat och har förmåga att använda sin begåvning och 
har god självkänsla. Skyddande faktorer i familjen är: god föräldra- barnrelation, 
positiva förebilder, delade värderingar och att barnet känner sig behövd i familjen. En 
god relation till pappan kan innebära en skyddande buffert om mamman är deprimerad, 
visar en studie bland ungdomar av Tannenbaum och Forehand (1994, refererad i 
Parment, 1999).  
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Vuxna anhöriga. 
Vuxna anhöriga till psykiskt sjuka lever också med en stor börda, visar forskningen. 
Belastningen är inte bara psykologisk utan även praktisk och ekonomisk. I en svensk 
studie av Östman (2000) hade hälften av de anhöriga till svårt psykiskt sjuka själva 
psykiska besvär som var kopplade till deras situation som anhörig, bland annat 
sömnproblem och depression. En av tio av de anhöriga upplevde situationen så svår att 
de haft självmordstankar, uppemot en femtedel kände ibland att det vore bättre för deras 
sjuka närstående att få dö. Oro för att den anhörige skulle ta sitt liv var också vanligt. 
Många kände sig isolerade och fick avstå från eget umgänge och fritidsintressen, men 
många anhöriga pratade också om att relationen till den sjuka kändes berikande och 
tillfredsställande. Svaren i studien skilde sig inte åt mellan anhöriga till patienter med 
olika psykiatriska diagnoser (psykos, depression och personlighetsstörningar). 
 

Vilket behov av stöd och hjälp har barnen? 
Barnpsykiatrikommittén betonade i sitt slutbetänkande (SoU-rapport, 1998:31) 
vuxenpsykiatrins ansvar för psykiatripatienternas barn. I rapporten påpekades att 
samhället och berörda myndigheter brister i att tidigt identifiera dessa barn samt 
samverka för att ge dem stöd och hjälp. Sedan år 2010 finns dock ny lagstiftning med 
syfte att särskilt beakta barnens behov och främja samverkan mellan berörda instanser 
(Socialstyrelsen, 2010b).  
 
Det behövs insatser på alla nivåer för att stödja barn till psykiskt sjuka menar Skerfving 
(2007). På individnivå handlar det om att ge direkt stöd till barnen och föräldrarna, på 
familjenivå kan det vara familjesamtal, konfliktlösning, avlastning, praktiskt och 
ekonomiskt stöd och rådgivning. På professionell nivå handlar det om samverkan 
mellan berörda verksamheter, förändrade rutiner, utbildning i exempelvis barn- 
och/eller  familjesamtal. Det är också viktigt att belysa ämnet på samhällsnivå, att ge 
information i massmedia och skola om psykisk sjukdom och tydliggöra vilka som har 
ansvaret för det preventiva arbetet.  
 

Barnens upplevelser. 
Det finns många studier som beskriver hur det går för barnen till psykiskt sjuka men 
betydligt färre om hur barnens situation ser ut och hur de upplever den. I en svensk 
studie har Granath (1997) intervjuat fem vuxna som berättar om sina upplevelser av 
uppväxten med en psykiskt sjuk förälder. Föräldrarna har en sjukdom som 
diagnostiserats som schizofreni eller näraliggande diagnoser eller som en allvarligare 
affektiv sjukdom.  
 
Intervjupersonerna berättar i studien om många dubbla känslor inför föräldern som 
kärlek och hat. De hade som barn fått vara med om och hört många saker som de inte 
kunde förstå och det tog lång tid att förstå att föräldern var sjuk. Den friska föräldern 
(om denna var närvarande) var väldigt viktig för barnen. Barnen levde med en ständig 
oro inför vad som skulle hända med föräldern. De kände starkt för sina föräldrar och tog 
ett stort ansvar för dem. Familjens sociala liv minskade efter hand. I den familj där man 
försökte vara öppen med förälderns sjukdom och hade socialt umgänge hemma 
uppfattades det som mycket positivt av barnet. Intervjupersonerna beskriver att de 
önskade att de som barn hade haft en person att prata med om det som var svårt och att 
få hjälp av när föräldern började bli sämre. De hade negativa erfarenheter av olika 
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myndigheters agerande, främst vad det gällde psykiatrin, som de tycker måste bli bättre 
på att stödja och hjälpa anhöriga. 
 
I en liknande engelsk studie av Dunn (1993) har nio vuxna som växt upp med en 
psykiskt sjuk mamma intervjuats. Flera teman var gemensamma för dessa barn: 
misshandel och avvisande, social isolering, starka känslor av lojalitet och skuld inför 
föräldern, negativa erfarenheter av kontakter med psykiatrin och behovet av stöd och 
hjälp från friska vuxna i omgivningen. 
 
I en annan svensk undersökning (Skerfving, 2005) intervjuades tjugoåtta barn vars 
föräldrar hade allvarliga och långvariga psykiska störningar (de flesta hade 
psykossjukdomar). Barnen gick i stödgrupper och var relativt vana vid att tala om sina 
upplevelser. Skerfving fann att barnens erfarenheter var tystnad inom och utanför 
familjen. De var till exempel förbjudna att prata om förälderns sjukdom, eller hade inga 
ord för konstigheterna som hände. Tystnaden gav barnen en känsla av att vara 
annorlunda, ensamma och stigmatiserade. Barnen tyngdes av svåra känslor av skuld, 
skam, sorg, besvikelse och ilska. Skuldkänslorna handlade exempelvis om att inte ha 
hjälpt föräldern tillräckligt och att sjukdomen skulle vara barnets fel. Skamkänslorna 
kunde vara över föräldern och dennes beteende. Barnen kände sorg och besvikelse över 
varför just de skulle ha det så här. Det var också vanligt att man hade tryckt undan 
ilskan eftersom man hade tvingats ta så mycket ansvar för föräldern. Det fanns hos flera 
ett omvänt föräldra- barnförhållande, där  exempelvis barnet fick sitta och lyssna på 
föräldern om dennes problem. Barnen hade upplevelser av mycket föräldrakonflikter 
samt omsorgsbrist när båda föräldrarna hade problem. Även övrig släkt var ofta  
problembelastad och därför mer en påfrestning  än ett stöd. För många var släkten delvis 
eller helt frånvarande. Det förekom rädsla för föräldern, att man upplevde denne som 
två personer och som mycket oförutsägbar. Flera i studien beskriver känslor av 
ambivalens och avståndstagande gentemot föräldern. Det fanns barn som hade varit 
med om så svåra saker att de efterhand hade tagit avstånd från föräldern. Det var också 
vanligt att känna stor oro för att föräldern skulle ta sitt liv (de psykiskt sjuka är de mest 
suicidbenägna i samhället). Flera deltagare hade egna suicidtankar och även 
suicidförsök förekom.  
 
I studien framkom det också att det är skillnad för barnen om det är mamma eller pappa 
som är sjuk. I de fall där det är mamman som lider av psykiska problem bor barnen trots 
det kvar hos henne om föräldrarna skiljer sig. Det är ovanligt att de bor hos pappan även 
om han är den friska föräldern. I många fall har den sjuka föräldern en slags barnroll i 
familjen och Skerfving (2005) anser att det är  anmärkningsvärt att den sjuka mamman 
helt plötsligt ska ta hand om barnen på egen hand när hon har varit som ett barn själv. 
Ofta förvärras också den psykiska sjukdomen efter en skilsmässa. Både Granath (1997) 
och Skerfving (2005) betonar den andra, friska förälderns stora betydelse för hur barnen 
kan hantera sin situation. 
 
I Granaths (1997) studie tyckte intervjupersonerna att deras vuxna liv hade påverkats av 
att ha en sjuk förälder. De tyckte bland annat att de hade svårt med närhet, svårt att se 
till sina egna behov och svårare än andra med separationer. Intervjupersonerna i studien 
beskrev att de på grund av sin uppväxt hade behövt gå i stödsamtal eller i psykoterapi i 
samband med större livshändelser. I en annan studie om anhöriga till psykiskt 
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funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2001b) intervjuades bland annat två vuxna barn som 
vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder. Resultatet visade att bägge barnen hade 
drabbats av egna kriser i samband med att de själva blev föräldrar. I rapporten 
diskuteras om detta bland annat kan bero på bristen på goda föräldraförebilder. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Det finns sammanfattningsvis få studier som beskriver situationen för barn till psykiskt 
sjuka och specifikt situationen för barn till personer med bipolär sjukdom. Mot denna 
bakgrund finns det ett stort intresse hos oss för ämnet. Syftet med föreliggande studie 
var att undersöka vuxnas upplevelser av att ha vuxit upp med en förälder med bipolär 
sjukdom. Studien avsåg att besvara följande frågeställningar:  
 

- Hur har det varit att växa upp med en förälder med bipolär sjukdom?  
- Vilka känslor och tankar har förälderns psykiska sjukdom väckt?  
- Hur har man hanterat (eventuella konsekvenser av) förälderns sjukdom inom 

familjen och gentemot omgivningen? 
- Hur har situationen varit gällande stöd?  
- Hur ser relationen till föräldern ut idag? 
- Hur tänker man att upplevelsen har påverkat en som person?  

 
 

Metod 
 
Deltagare  
 
I studien deltog tio personer, nio kvinnor och en man. Deltagarna var i varierande åldrar 
mellan tjugo- och sextioårsåldern och bodde i fyra städer i Mellansverige. För sex av 
informanterna var det mamman som hade en bipolär sjukdom och fyra hade en pappa 
med sjukdomen. Samtliga föräldrar utom en hade fått diagnosen bipolär sjukdom.  
 
För att finna deltagare till studien kontaktades en patient- och anhörigförening som 
hjälpte till med att hitta sex deltagare till studien. Ytterligare en deltagare erhölls genom 
en annan patient- och anhörigförening, en deltagare hittades via en annons på ett 
nätforum för anhöriga och två deltagare kunde nås genom personliga kontakter.  
 
Samtliga deltagare i studien informerades skriftligen via e-post eller nätforum (se 
bilaga) om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till och om frivillighet och 
konfidentialitet (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). 
Inledningsvis vid intervjutillfället informerades deltagarna återigen om dessa saker.  
 
Datainsamling 
 
Som datainsamlingsmetod användes halvstrukturerade intervjuer. Förberedelser inför 
datainsamlingen gjordes på så sätt att viss ämnesrelevant litteratur lästes och en 
intervjuguide (se bilaga), bestående av 5-6 frågeområden med underliggande konkreta 
frågor, utarbetades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Studien avsåg att vara 
kvalitativ, deskriptiv och ha en fenomenologisk ansats. ”Syftet med en kvalitativ 
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forskningsintervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 
avsikt att tolka deras mening” (Kvale, 1997). 
 
Intervjuerna genomfördes i den stad där respektive deltagare bodde. Intervjuerna 
utfördes i enskilda rum i universitetslokaler, kommunhus/bibliotek, patient- och 
anhörigföreningslokaler, på en deltagares arbetsplats, i två deltagares hem och i en av 
undersökningsledarnas hem. Intervjuernas längd varierade från 50 till 90 minuter och 
spelades in på band.  Därefter gjordes minnesanteckningar. 
 
Sex av intervjuerna genomfördes av en av oss författare under våren 2007. Ytterligare 
fyra intervjuer gjordes av den andra av oss under hösten 2009.  
 
Analys 
 
En tematisk analys utfördes av materialet enligt Hayes (2000) metod. Transkribering av 
bandinspelningarna utfördes individuellt samtidigt som observationer och noteringar 
skrevs ned. Under transkriberingen avidentifierades intervjuerna. Därefter lästes varje 
intervju av oss båda för att få ett helhetsintryck och eventuella reflektioner antecknades. 
Sedan påbörjades en analys av varje intervju där alla dataenheter som betraktades som 
relevanta för ämnet noterades och sorterades ut. Parallellt med detta gjordes även egna 
anteckningar och sammanfattningar av det understrukna, tankar och tolkningar.  
 
Dataenheter som verkade ha med liknande ämnen att göra sorterades tillsammans. Varje 
grupp representerade början till ett tema, som utvecklades och förändrades allteftersom 
analysen fortgick. Nästa steg var att namnge provisoriska teman för att sedan läsa 
igenom varje intervju än en gång då allt som var relevant för varje tema plockades ut. 
Varje tema gavs en slutgiltig benämning och definition. Materialet sammanfattades 
slutligen med våra egna ord och konkreta exempel valdes ut som bäst belyste varje 
tema. 
 
De teman som slutligen framträdde återfinns som huvudrubriker i resultatdelen nedan. 
 
 

Resultat 
 
Uppväxten  
 

Familjestruktur. 
Av intervjudeltagarna har drygt hälften vuxit upp med en mamma med bipolär sjukdom 
och knappt hälften med en pappa med sjukdomen. Samtliga föräldrar förutom en har 
fått en diagnos. Denna förälder har aldrig fått behandling för bipolär sjukdom men 
intervjupersonen förmodar att föräldern har sjukdomen eftersom symtomen stämmer in 
så väl. Två deltagare har inte längre den sjuka föräldern kvar i livet.  
 
Samtliga deltagare har bott och vuxit upp med föräldern som har sjukdomen, utom en 
person. Denna har endast bott hos föräldern varannan helg eller mer sällan och aldrig 
under en sjukdomsperiod. Ett fåtal informanter har vuxit upp med bara sin sjuka 
mamma och pappan har i dessa fall inte närvarat alls eller mycket lite under barnets 



 

 

14

uppväxt. Dessa deltagare har däremot bott hos morföräldrar under vissa perioder då 
mamman har varit sjuk. Många av informanternas föräldrar har skilt sig. Flertalet av 
deltagarna har vuxit upp med syskon.  
 

Hur sjukdomen yttrade sig.  
Flera har en förälder som insjuknade för första gången när deltagaren var mycket liten 
eller innan hon var född. Ett fåtal deltagare var i nio-tioårsåldern och en person var i 
tonåren då förälderns sjukdom bröt ut. Några av deltagarna har fått berättat för sig att 
det var i samband med stora och stressande livshändelser, som skilsmässa och 
graviditet, som föräldern insjuknade för första gången.  
 
Deltagarnas beskrivningar av hur de upplevde förälderns sjukdom under uppväxten 
visar på en högst varierande sjukdom. Det var individuellt hur ofta skoven inträffade, 
hur länge de varade och hur allvarliga de var och om föräldern hade en fungerande 
medicinering. Överlag beskriver deltagarna dock att det var svårt och jobbigt att växa 
upp med en förälder med bipolär sjukdom, men att det naturligtvis också har funnits 
positiva upplevelser med föräldern under uppväxten.  
 
Flera deltagare har upplevt svåra, traumatiska händelser tillsammans med föräldern. 
Föräldern var i vissa fall aggressiv när hon eller han var sjuk och i ett fall våldsam och 
utsatte sitt barn för misshandel. Man har varit med om att föräldern blev 
tvångsomhändertagen, var djupt deprimerad eller psykotisk. En förälder försökte vid 
flera tillfällen ta sitt liv. Flera av informanterna har känt sig psykiskt misshandlade av 
den sjuka föräldern där föräldern exempelvis upplevts som väldigt kritisk.  
 
Flera intervjupersoner har tydliga och obehagliga minnen från när de besökte föräldern 
på  sjukhus. En deltagare berättar att hennes tidigaste minne av sin pappa är just att hon 
besökte honom på sjukhus och att hon tyckte att upplevelsen var skrämmande. En annan 
deltagare upplevde inte att det var konstigt när hon besökte sin pappa på sjukhus, men 
hon tror att han heller inte var som sämst vid dessa tillfällen. 
 
Hur manin yttrade sig hos föräldern beskriver deltagarna överlag mer ingående än 
depressionen. De upplever förälderns maniska beteende som mycket negativt och 
tärande och många anser att det var och fortfarande är den mest besvärande delen av 
sjukdomen. Ord som användes för att beskriva föräldern var elak, aggressiv och 
sårande. Många har upplevt att föräldern ofta har tryckt ned sina anhöriga och varit 
oförmögen att bemöta dem positivt. Även avundsjuka har förekommit från förälderns 
sida, en deltagare berättar att föräldern hade stora svårigheter att acceptera då dottern 
presterade väl i skolan. Ett annat beteende som deltagarna har upplevt från föräldern är 
manipulation, både gentemot familj och läkare. Ibland har det tagit lång tid att få en 
diagnos just för att föräldern lyckades dupera läkaren.  
 
I vissa fall innebar maniska perioder att det var väldigt stökigt hemma, föräldern varken 
åt eller sov och det var mycket konflikter mellan förälder och barn. Att utsätta sig själv 
och sina barn för riskfyllda situationer förekom också, som att köra ”vansinnesturer” 
med bilen då barnen satt i baksätet. Intervjudeltagarna vittnar om att föräldrarnas 
maniska beteende ibland var så allvarligt att det ledde till polishämtning och 
tvångsomhändertagande. Det föregicks då av mani  med psykotiska inslag, som kunde 
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ta sig i uttryck att föräldern sprang naken på stan eller hade vanföreställningar om att 
vara en drottning: 
 

”Det är en helt annan människa som man har framför sig som visar det 
värsta tänkbara uppträdandet. (…) Ibland (…) så kunde hon vara Drottning 
Kristina, springa omkring i nätstrumpor, volangklänning och cowboyhatt. 
Så där som att det är verkligen en annan person man har framför sig. 
Mamma hon gick liksom i jeans som var strukna med pressveck och en tröja 
och en liten cardigan sådär.” 

 
Flera av deltagarna säger sig dock inte ha märkt av förälderns mani så mycket eftersom 
medicineringen har fungerat bra, föräldern har varit inlagd under dessa perioder eller att 
vissa personer inte drabbas av svår mani. Det kan också bero på att vissa föräldrar under 
långa perioder också har varit friska. Däremot har dessa informanter ofta upplevt 
hypomana beteenden hos föräldern. Det kan vara att föräldern möblerade om hemma 
ovanligt ofta, startade stora projekt i trädgården eller var överbeskyddande och väldigt 
social.   
 
Överlag beskriver intervjupersonerna att föräldern var nedstämd och deprimerad oftare 
och under längre perioder än han eller hon var manisk. Beskrivningar av föräldern som 
deprimerad handlar mycket om att denna var orkes- och viljelös och låg mycket i 
sängen eller på soffan. Hon eller han orkade inte göra praktiska göromål som att klä på 
sig och laga mat. Föräldern beskrevs som ledsen, tillbakadragen och asocial.  
 

”Alltså, (…)  när hon mår bra eller är hypoman då är hon (…) social å vill 
prata med alla möjliga (…).  Å det är ju trevligt, men sen när hon är 
deprimerad (…), då vill hon ju inte att nån ska komma dit. Å hon vill inte 
prata med nån i telefon, å hon vill inte... ja. Så det är ganska stora kon… 
kontraster.” 

 
En deltagare trodde att mamman var normal när hon låg i sängen och var nedstämd, hon 
trodde det skulle vara så. Först i vuxen ålder har hon förstått att mamman förmodligen 
inte har några ”mellanlägen”, hon är antingen uppåt i humöret eller nedåt. 
 
De stora kontrasterna i förälderns person och beteende har varit påfrestande för de 
intervjuade. Genomgående har man upplevt att föräldern under uppväxten var mer 
tillgänglig för att samtala med i det depressiva tillståndet. Deltagarna beskriver att 
föräldern själv kände sig mer sjuk när hon eller han var deprimerad, än när denna var 
manisk. Överlag erfar deltagarna att det har varit svårt att få kontakt med föräldern i det 
maniska tillståndet och det tycks inte vara någon förälder som har haft sjukdomsinsikt i 
de maniska skoven. Tvärtom verkar det som att många sjuka upplever sig vara normala 
och sitt rätta jag i dessa perioder. Flera deltagare pratar också om att de haft svårt att 
skilja på förälderns sjukdom och person.  
 

Känslor och strategier.  
För deltagarna innebar förälderns sjukdom under uppväxten många negativa 
erfarenheter och svåra känslor som av oro, ilska och skuld och skam. Samtidigt 
beskriver informanterna att de också har haft positiva upplevelser tillsammans med 
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föräldern. Konsekvenserna av förälderns sjukdom hanterade man under uppväxten på 
olika sätt. En deltagare säger följande om sin förälder och om uppväxten: 
 

”Det jag minns det var att jag var mycket orolig, å att jag inte på nåt sätt 
litade riktigt på mamma. Å att jag vet att jag var hos morfar å mormor 
ganska mycket när hon... var på sjukhus å så.” 

 
Gemensamt för samtliga deltagare är att de alltid har varit väldigt lyhörda för den sjuka 
förälderns mående. Flera berättar att de ständigt tog hänsyn och ”tassade på tå” för 
föräldern. De flesta av deltagarna tycker att de fick ta ett för stort ansvar, de fick i 
perioder vara förälder till sin förälder då rollerna var ombytta. Det handlade om att ta 
hand om föräldern både rent praktiskt, som att städa och laga mat när denna inte orkade 
och att vara känslomässigt stöd när denna mådde dåligt. Många deltagare var tidigt vana 
att ta hand om sig själva och fick bli vuxna snabbt. 
 

”Min pappa och mamma separerade redan när jag var några månader. 
Och hon då hade depressioner redan från jag var liten, så blev det så att jag 
har varit väldigt omhändertagande redan som barn. Jag liksom tog hand 
om henne i många situationer och jag oroade mig för henne och jag 
försökte va till lags, jag försökte inte va till besvär (…).” 

 
En deltagare berättar att hon försökte pigga upp mamman när hon var deprimerad. Hon 
lyssnade också mycket på mamman om hur hon mådde och var förstående. När 
mamman blev sjuk blev intervjupersonen ledsen och besviken, men aldrig arg. Det 
fanns inte utrymme för det, mamman var ju sjuk och då kunde hon ju inte vara arg på 
henne menar deltagaren. 
 
En annan deltagare upplever att hon inte kunde frigöra sig så mycket under 
ungdomstiden, hon tog ju hand om mamman istället. Storasystern flyttade hemifrån och 
pappan flydde till jobbet. Så deltagaren blev den som fick ta hand om mamman och 
vara borta en del från skolan. Deltagaren känner sig bestulen på sin ungdom.  
 
De intervjuade har uttryckt att de under uppväxten inte ville svika föräldern. De ville 
vara till lags och kände skuld om de inte kunde detta. Flera deltagare vågade inte ha 
konflikter med sin förälder då de trodde att denna skulle må sämre av det. 
 
Några deltagare har haft motsatt upplevelse, de beskriver att de tog mycket avstånd från 
föräldern under uppväxten. De försökte periodvis eller för det mesta undvika föräldern 
så mycket som möjligt. Man upplevde att föräldern var jobbig och kände stor ilska och 
irritation mot denna och även maktlöshet och frustration över situationen. Även bland 
de som tog mycket ansvar för föräldern kunde det finnas perioder då de tog avstånd, 
särskilt under tonårstiden. Det var också ungefär hälften av deltagarna som flyttade 
hemifrån tidigt eftersom det var så jobbigt hemma.    
  
De intervjuade beskriver också att de inte kände sig riktigt sedda under uppväxten. De 
upplever inte att de kunde ta eller få plats och flera beskriver ensam- och 
övergivenhetskänslor:  
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”Jag har känt mig ensam, … det som finns kvar kanske är en gnutta 
ensamhet i att man ändå är väldigt… isolerad i erfarenheten.” 

 
Några deltagare pratar om att de inte riktigt blev bekräftade i känslor och att de var 
tvungna att stänga av sitt känsloliv. De upplever att föräldern ofta var frånvarande under 
uppväxten och känner sig svikna och bortprioriterade av denna. En deltagare sörjer 
mamman som sällan fanns där för henne. Hon stängde av sina känslor under uppväxten 
och anpassade sig till normen, blev van att klara sig själv, hade bra skolbetyg och var 
duktig i idrott. Bakom fasaden mådde hon dock dåligt. 
 
Intervjupersonerna pratar också om känslor av oro och otrygghet under uppväxten. Att 
de inte riktigt kunde lita på föräldern. Föräldern kunde svänga i humöret och till viss del 
i personlighet. Några kunde känna rädsla för föräldern, föräldern kunde bli arg och man 
måste vara på sin vakt och känna av vilket humör föräldern var på.  
 
En deltagare beskriver dubbla känslor inför pappan som ibland hade förföljelseidéer och 
kunde sluta medicinera och bli sämre. Hon tyckte mycket om honom, men känslorna 
blev ambivalenta efter att han vid upprepade tillfällen misshandlade henne.  
 
Skamkänslor förekom också inför omgivningen. En deltagare skämdes över mammans 
beteende och försökte släta över det på alla möjliga sätt så att ingen utomstående skulle 
förstå. En annan upplevelse kunde vara att man skämdes när föräldern pratade pinsamt 
högt på stan eller när det var ostädat hemma. Flera deltagare tog periodvis inte hem 
vänner, främst när föräldern var deprimerad: 
 

”Man ville inte ta hem folk liksom när pappa var... om han var deppig (…), 
liksom, låg på soffan.” 

 
Många deltagare tror inte att andra i omgivningen såg att föräldern var sjuk vilket delvis 
kan ha berott på att man gjorde allt för att kamouflera det. 
 
Några deltagare säger att de under uppväxten inte har märkt så mycket av förälderns 
sjukdom. Det har bland annat haft att göra med att man inte bott med föräldern när 
denna varit sjuk eller att man själv varit borta från hemmet mycket. En deltagare tänker 
att hon nog hade en ganska normal uppväxt i jämförelse med andra barn till föräldrar 
med psykisk sjukdom. 
 
Deltagarna berättar också om positiva känslor för och upplevelser tillsammans med sin 
förälder. Det fanns mycket kärlek och glädje dem emellan, vilket främst deltagarna 
upplevde när föräldern mådde bättre:  
 

”Pappa var ju kärleksfull, ... ju snäll för fasen och omtänksam så in i 
bomben. Alltså mot alla, .., när han var frisk. Så att det är ändå liksom, det 
var ju sjukdomen som, som tog kål på hans personlighet tycker jag.” 

 
Flera känner stolthet över föräldern och beskriver att han eller hon kunde vara mycket 
kreativ, skojig, karismatisk och social. Att man kunde diskutera och reflektera mycket 
tillsammans och att föräldern kanske inte var så ”fyrkantig” är en upplevelse som flera 
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deltagare delar.  
 

Lång tid att förstå. 
Det har för deltagarna varit en lång process att förstå vad förälderns sjukdom innebär. 
Det är överlag svårt att minnas när man under uppväxten började förstå att föräldern var 
sjuk eller hade en bipolär sjukdom. Flera pratar om att de började förstå i nio- 
tioårsåldern och några under tonårstiden. Det varierade om och när man fick berättat för 
sig om förälderns sjukdom från någon vuxen. I de flesta intervjupersoners familjer 
pratade man inget eller mycket lite om sjukdomen.  
 
En deltagare förstod under uppväxten att mamman var nedstämd och emellanåt 
”konstig”. Hon förstod dock inte hur allvarligt det var utan insikten om att föräldern var 
sjuk kom först i vuxen ålder. En annan deltagare har alltid vetat om att pappan var sjuk 
eftersom hon fick det berättat för sig av mamman, men förstod först mer vad det innebar 
när hon började jämföra sig med andra i nio- tioårsåldern.  
 
Den andra föräldern  
 

Den egna relationen till den andra föräldern. 
Relationen till den andra, friska föräldern, har haft stor betydelse för deltagarna vare sig 
den har varit bra eller mindre bra. Majoriteten av deltagarna har vuxit upp med föräldrar 
som var gifta och sammanboende. Samtliga personer som växte upp med skilda 
föräldrar hade sin mamma som den huvudsakliga vårdnadshavaren och med ett 
undantag var det även hon som led av bipolär sjukdom. För informanter med skilda 
föräldrar rådde det stor variation gällande umgänget med pappan. Vissa hade en 
regelbunden och tät kontakt medan andra träffade honom mycket sällan.  
 
Deltagare som har vuxit upp med eller har haft regelbunden kontakt med den andra 
föräldern upplever överlag relationen som relativt god. För det fåtal personer som anser 
att relationen har varit dålig handlar det till stor del om att föräldern har varit fysiskt 
frånvarande. För en informant var den andra föräldern direkt skadlig eftersom denna 
hade mycket egna psykiska problem, bland annat missbruk.   
 
Många intervjudeltagare uttrycker att det är den friska föräldern som har stått för 
trygghet och stabilitet under uppväxten. Det är han eller hon som har haft 
huvudansvaret för att barnets behov har blivit tillgodosedda då den sjuka föräldern inte 
har klarat av det.  
 
En informant beskriver sin friska förälder som väldigt vettig och som någon som alltid 
har sett till att vardagen har fungerat, skött kontakter med skolan och den sociala 
omgivningen. Ibland har den andra föräldern också försökt skydda barnet de gånger då 
den sjuka har uppvisat ett skrämmande beteende. En person berättar exempelvis hur hon 
blev tillsagd att gå in på sitt rum vid de tillfällen då den sjuka föräldern började få 
vanföreställningar. En annan beskriver att den friska föräldern har undvikit att berätta 
om pappans allra sjukaste beteende tills hon var i tonåring och ansågs mogen för det.  
 
Några deltagare anser att det har funnits brister i omhändertagande från den friska 
föräldern vilket har påverkat trygghetskänslan negativt. En informant utsattes för 
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misshandel av sin sjuka och antagligen maniska förälder vid ett eller ett par tillfällen. 
Hon tycker att det är märkligt att den friska förälder inte reagerade kraftfullare genom 
att anmäla det, vilket hon själv skulle ha gjort i den situationen. För en annan deltagare 
var uppväxten mycket dysfunktionell och destruktiv eftersom även den andra föräldern 
hade grava psykiska störningar. Hon lärde sig tidigt att inte räkna med stöd från någon 
av föräldrarna och beskriver dem som två figurer som bara råkade vara hennes föräldrar.  
  
Det är vanligt att känna tacksamhet och uppskattning gentemot den friska föräldern,  
speciellt då man blir äldre och får ökad förståelse för dennes situation. En 
intervjuperson beskriver sin förälder som en livräddare och tycker att mamman har burit 
hela familjen på sina axlar då pappan har varit sjuk. Många uttrycker också medlidande 
med sin förälder för allt som de har fått gå igenom som anhörig:  
 

”Fy fasen vad mamma fick kämpa. Och två småflickor och så en man, 
mamma var ju bara lite över trettio år med en man som var sjuk, va.” 

 
Åtskilliga av deltagarna uttrycker att det är den friska föräldern som man vågade rikta 
aggressioner mot och ha konflikter med. Till skillnad från den sjuka föräldern vars 
humör kunde ändra sig från dag till dag så var det tryggare att bråka med den andra 
föräldern vars beteende var mer stabilt och förutsägbart. Flera deltagare berättar om 
känslor som irritation och ilska mot den friska föräldern. Det kunde handla om att 
föräldern uppfattades som dominant och överbeskyddande både mot barnet och den 
sjuka föräldern. En informant säger sig ha haft en dömande inställning som tonåring 
gentemot föräldern för att denne sökt bekräftelse hos andra män då pappan var sjuk. 
Gemensamt för samtliga är dock att man i vuxen ålder lättare kan förstå förälderns 
beteende och att de flesta av dessa känslor har avtagit.  
 
I ett fall betydde den friska föräldern allt för deltagaren vilket hon förklarar med att den 
sjuka föräldern var så pass oberäknelig att hon endast kunde förlita sig på pappan. Då 
det var väldigt viktigt med prestationer i familjen så sökte och fick hon mycket 
bekräftelse genom att vara duktig i skolan. Det var enligt henne det enda sättet att bli 
sedd. Hon var heller aldrig arg på den friska föräldern utan riktade sådana känslor 
endast mot den sjuka.  
 
En deltagare vars föräldrar var skilda berättar att den dåliga relationen till pappan delvis 
berodde på att mamman påverkades så negativt av det. Eftersom kontakter med pappan 
kunde sätta igång bipolära skov hos mamman så oroade deltagaren sig alltid inför dessa 
tillfällen. Dessutom upplevde hon det som ett svek att berätta för pappan om sin 
situation hemma vilket naturligtvis ledde till en ytlig och opersonlig relation. Samtidigt 
gjorde pappan enligt henne  ingen större ansträngning för att de skulle komma närmare 
varandra.  
 
Vissa informanter har kunnat dela sin upplevelse av att vara anhörig med sin friska 
förälder. Det har bland annat inneburit att få sjukdomen förklarad för sig och att tala om 
den  sinsemellan, exempelvis om den sjuka visar tecken på att gå in i ett skov. Ett fåtal 
deltagare har även fått uttrycka hur de upplever och påverkas känslomässigt av att vara 
anhörig vilket beskrivs som positivt och läkande. Ibland har dock den delade 
upplevelsen blivit en belastning eftersom det medför att man känner alltför stort ansvar 
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för sin friska förälder. En person beskriver också att hon känner större oro och ansvar 
för sin friska förälder sedan hon flyttade hemifrån eftersom hon inte längre finns där 
som ett dagligt stöd och vet att föräldern saknar andra vuxna att tala med.  
 
Överlag anser deltagarna att det har funnits brister i kommunikationen med den andra 
föräldern. De flesta har önskat en öppnare och närmare kontakt. Huvudsakligen handlar 
det om att man har saknat att få tala om och bli bemött i sina tankar och känslor. I vissa 
familjer har den friska föräldern haft en sorts medlande funktion mellan barnet och den 
sjuka, framförallt då det är han eller hon som har berättat om sjukdomen men även 
genom att ha ursäktat eller förklarat den sjuka förälderns beteende. En informant vars 
förälder tog avstånd från henne vid flera tillfällen under sina maniska perioder hade en 
frisk förälder som var pådrivande i att de skulle återuppta kontakten.  
 

Sjukdomens påverkan på relationen mellan föräldrarna. 
Majoriteten av informanterna har föräldrar som är gifta eller har varit det tills en av dem 
har gått bort. I övriga familjer har föräldrarna separerat tidigt i barnets liv eller i nära 
anknytning till att den ena föräldern insjuknade i bipolär sjukdom.  
 
I de fall då föräldrarnas äktenskap har hållit har det enligt alla informanter inneburit 
stora belastningar att leva med sjukdomen och även varit nära till skilsmässa för många. 
En deltagare vars föräldrar i perioder grälade mycket förstod först i vuxen ålder att 
konflikterna var starkt kopplade till förälderns sjukdom. Hon upplevde bråken som 
mycket påfrestande och oroande. Även under en period som vuxen och utflyttad oroade 
hon sig mycket vid tecken på en eventuell skilsmässa eftersom hon antog att ansvaret 
för den sjuka föräldern då skulle läggas på henne. En annan informant insåg redan som 
nioåring att föräldrarnas skilsmässa huvudsakligen berodde på sjukdomen.  
 
Flertalet informanter talar om hur den friska föräldern har hanterat sin roll som anhörig. 
Det kan handla om att de har kämpat för att den sjuka ska få en diagnos och adekvat 
vård.  Den  andra föräldern beskrivs överlag som väldigt omhändertagande, att de har 
försökt stötta och dämpa under de depressiva respektive de maniska perioderna och 
försökt kontrollera att medicineringen sköts ordentligt.  
 
En uppfattning bland några deltagare är att den friska föräldern på olika sätt har försökt 
att fly undan sin situation som anhörig. Vissa genom att arbeta mycket och andra genom 
att vara otrogna. En person anser att den friska föräldern har stängt av sitt känsloliv för 
att orka med och önskar att han hade fått hjälp att tala med någon istället. 
 
Den sjuka föräldern kunde bete sig på ett skrämmande eller dominant sätt mot sin 
partner, speciellt under de maniska perioderna. Flera deltagare anser att den friska 
föräldern ibland var för snäll och medgörlig och nog skulle ha mått bra av att säga ifrån 
och sätta gränser på ett tydligare sätt.  
 

”Pappa var väldigt snäll och gullig sådär men han var nog, han skulle nog 
ha rutit till egentligen riktigt. Lite då och då””.  

 
En informant beskriver sin friska förälder som manipulerad av den sjuka och förstår inte 
att hon har stått ut med det under alla år. En annan berättar om hur föräldern vid 
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åtminstone ett tillfälle kände sig så hotad av sin sjuka man att hon inte vågade ha honom 
hemma.  
 
Då föräldrarna var skilda var relationen dem emellan ofta problematisk. Deltagarna 
upplever att den sjuka föräldern satte sig emot att den andra föräldern fick inblick i 
deras tillvaro. En intervjuperson förmodar att det kan ha berott på rädsla för att förlora 
vårdnaden om henne.  Mamman var ju medveten om att situationen som ensamstående 
psykiskt sjuk förälder inte kunde mäta sig med pappans tryggare levnadsvillkor och 
ville därför inte att han skulle känna till hennes tillstånd, som hur och när hon var sjuk.  
 
Öppenhet och slutenhet 
 
Hur informanterna som barn har kunnat tala om sjukdomen varierar. Alla deltagare 
uppger att det har varit ett laddat ämne belastat med vissa outtalade regler och 
förhållningssätt. I en del familjer har det knappt benämnts medan det i andra har talats 
öppet om sjukdomen inom familjen samtidigt som det har dolts för omgivningen. I ett 
fåtal familjer har det även varit tillåtet att tala om det utåt, främst då med  den närmsta 
umgängeskretsen och släkten. De flesta informanterna hade önskat sig ett öppnare 
samtalsklimat.   
 

Hur föräldern själv talat om sjukdomen. 
Förutom i ett fall så har ingen av de sjuka föräldrarna själva talat om sjukdomen med 
sina barn under uppväxten. Undantaget är en förälder som berättade första gången när 
deltagaren var i förskoleålder. Hon beskrev sjukdomen som en sockersjuka fast med salt 
istället och att hon behövde medicin för att slippa vara vaken flera dygn i sträck.   
 
De huvudsakliga orsakerna till att föräldrarna inte har talat om sin sjukdom har varit 
bristande sjukdomsinsikt och skam. Enstaka föräldrar kan än idag inte erkänna att de 
lider av bipolär sjukdom medan det för andra har tagit lång tid att nå den insikten. 
Ibland har det handlat om svårigheter att se sina maniska perioder som sjukliga, flera 
föräldrar har ansett att det är då de är sig själva. Andra föräldrar har skämts så mycket 
över sin sjukdom att de inte har kunnat beröra det överhuvudtaget. Flera informanter 
beskriver hur föräldern kunde komma hem efter en sjukhusvistelse och inte nämna det 
med ett ord utan bara låtsas som att allt var som vanligt.  
 

” Men riktigt exakt vad det var för nåt har jag kanske inte vetat... Hon har 
ju inte precis kommit hem å tala om att nu har doktorn sagt att jag är 
manodepressiv. För det är ju ingenting som man pratar om. (…) Det är 
ingenting som man skryter med. Inte ens för sin dotter. Det har ju varit 
väldigt skämmigt. Just de här manodepressiva. Att ha depressioner, det har 
liksom varit lite mera, lite mer okej.” 

 
I några fall har öppenheten ökat i takt med att den sjuka har fått sjukdomsinsikt, men det 
har tagit lång tid. En informant säger att det har tagit trettio år för hennes förälder. En 
annan  deltagare berättar att då föräldern efter många år fick sjukdomsinsikt så slog det 
över från att inte alls ha talat om sjukdomen till att tala överdrivet mycket om den. 
Intervjupersonen upplever det som att föräldern nu föreläser om sjukdomen vilket på ett 
sätt kan vara lärorikt men att det fortfarande är en ensidig relation eftersom 
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informantens tankar och känslor inte får uttryckas. Föräldern har bara fokus på sig själv 
men nu som en person med bipolär sjukdom enligt deltagaren.  
 

Hur den andra föräldern och  familjen har talat om sjukdomen.  
För flertalet är det den friska föräldern eller annan närstående person som har berättat 
om sjukdomen, ibland på ett pedagogiskt och åldersanpassat sätt och ibland på ett 
otydligt och mindre bra sätt. För en deltagare framställdes det som att den sjuka 
föräldern hade ett bredare spektrum av känslor, vilket gjorde att hon upplevde 
sjukdomen som något  positivt och intressant. En annan deltagare fick höra att 
sjukdomen tog sig uttryck i vågor med toppar och dalar.  
 
Flera intervjupersoner upplever att det har varit tabubelagt att tala om sjukdomen och 
har fått vetskap om den på andra sätt, genom att få syn på ett brev från sjukvården eller 
som nybliven vuxen inse att beteendet inte bara kan bero på depression, som föräldern 
själv har sagt, utan måste vara något mer.  
 
I de familjer där man har talat öppet om sjukdomen upplever många att det till största 
delen varit på ett praktiskt och konkret sätt. Det kan handla om att diskutera om 
förälderns beteende är tecken på en begynnande manisk period eller att det är ett 
program på tv om bipolär sjukdom. Mer sällan talas det om den känslomässiga aspekten 
av att vara anhörig, hur barnet upplever det då föräldern är sjuk.  
 
Den sjuke förälderns egna skam eller bristande sjukdomsinsikt kan i vissa fall leda till 
att man undviker att prata om det. Om föräldern är oförmögen att erkänna sin sjukdom 
så försvårar det naturligtvis öppenhet bland övriga i familjen. I vissa familjer råder även 
uppfattningen att då föräldern har friska perioder är det bättre att inte påminna om 
sjukdomen. Slutenheten beror då på en vilja att skona den sjuka.  
 

Hur deltagarna själva har talat om sjukdomen.  
Överlag har deltagarna hemlighållit förälderns sjukdom för sin omgivning under 
uppväxten vilket framförallt har berott på skam och lojalitet. Flera upplever att det fanns 
en indirekt önskan från familjen att inte tala om sjukdomen med utomstående.   
 
Gemensamt för flera informanter är att de har saknat nära vänskapsrelationer under 
uppväxten, att hemlighålla förälderns sjukdom ledde till ytligare relationer och flera 
säger att de isolerade sig och inte hade så många vänner. För enstaka personer har det 
inte varit något problem att berätta för vänner och de har aldrig ansett att det är 
någonting att skämmas för. En deltagare menar att föräldern var omtyckt av hennes 
kompisar. De tyckte att det var roligt när hon var lite hypoman eftersom hon då var så 
engagerad.  
 
Skammen över hemförhållandet har för vissa lett till att man har varit noga med att 
anpassa sig till  normen. En deltagare uttrycker det som att hon ”spelade normal” för att 
hemlighålla hur avvikande hennes familjesituation egentligen var. Genom att vara 
duktig i skolan och socialt aktiv så var det ingen som kunde misstänka att familjen var 
dysfunktionell. Exempelvis kunde hon hitta på att hon hade tider då hon måste vara 
hemma, trots att så inte var fallet, för att hon visste att alla andra hade det.  
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Att hemlighålla sjukdomen har också handlat om att skydda föräldern. En informant 
berättar att hon inte bjöd hem vänner för att hon kände på sig att den sjuka föräldern inte 
orkade med det. Samtliga deltagare är också medvetna om att det förekommer fördomar 
kring psykisk sjukdom och vill undvika att föräldern blir utsatt för det. En deltagare 
menar att för egen del kan hon alltid försvara sig mot elaka kommentarer men att hon 
lät bli att berätta om sjukdomen för andra för att föräldern skulle slippa bli stämplad 
som psykiskt sjuk av omgivningen.  
 
Om familjen har bott på en mindre ort där alla känner till alla kan det kännas viktigt att 
hemlighålla sjukdomen. En deltagare misstänkte att om hon berättade för sina vänner 
kunde det föras vidare till andra och kanske leda till att den sjuka förälderns 
arbetssituation skulle påverkas negativt. En annan informant säger att hon lät bli att 
berätta om sin situation av hänsyn till förälderns integritet. Eftersom föräldern själv inte 
hade erkänt sin sjukdom så kändes det fel att prata om det med andra, trots att hon själv 
gärna hade varit öppen.   
 
Slutenheten inför omgivningen har ibland även berott på att det faktiskt har varit svårt 
för andra jämnåriga att förstå sjukdomen och har haft dålig kunskap om den. 
Informanterna tvivlar på att de skulle ha fått den förståelse och respons som man 
önskade om man skulle ha berättat om sin situation. 
 

”Jag har ju inte berättat det för folk som jag inte känner. Alltså jag skulle 
inte typ, alltså berätta det för dom i min klass, kanske jag inte skulle göra, 
eller dom i min korridor, när jag bodde i korridor, skulle jag nog inte göra 
heller. Utan det är liksom när man känner folk bra å vet att dom har… 
kanske dom har egna problem i bakgrunden...” 

 
I de fall där man har berättat om förälderns sjukdom för vänner anser deltagarna att det 
har varit viktigt att det är en person som man har tillit för och som kanske själv har egna 
upplevelser av svårigheter. En intervjuperson säger att hon först vågade berätta om 
föräldern då hon var tonåring och då för en nära vän som började med att själv berätta 
om egna familjeproblem. Efteråt hade hon dåligt samvete och kände att hon hade förrått 
sin förälder. Samtidigt var det förlösande för henne att dela sina erfarenheter med någon 
annan.  
 
Stöd – erhållen eller avsaknad av  
 

Stöd inom familjen. 
Överlag uttrycker intervjupersonerna en stor avsaknad av stöd under uppväxten, både 
inom familjen och utifrån och man har känt sig väldigt ensam i erfarenheten. Deltagarna 
pratar också om att det är först när man blev äldre och började förstå situationen i 
familjen, som man insåg bristen på stöd. Att förstå att föräldern har en psykisk sjukdom 
har också varit en process. Det har också varit svårt att berätta om föräldern för andra 
utomstående, då man själv inte riktigt förstod vad det handlade om och kanske skämdes.  
 
En deltagare beskriver att stödet inom familjen var obefintligt och att 
familjemedlemmarna levde känslomässigt isolerade från varandra. Hon kände sig 
väldigt ensam i familjen och tycker att hon har blivit mött i praktiska behov under 
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uppväxten, men inte så mycket i känslomässiga. Att bli sedd av någon av föräldrarna 
och att de skulle ställa upp för henne existerade inte för henne.  
 
En annan deltagare som vuxit upp med sin ensamstående sjuka mamma upplevde inte 
pappan som något stöd, vilket hon saknade. Samtidigt berättade hon heller inte för 
pappan hur hon hade det hemma, då hon ville vara lojal mot mamman och inte lämna ut 
henne. Hon kände dock ett visst stöd från morföräldrarna och ”sommarföräldrar” som 
hon var hos varje sommar, men inte heller för dem berättade hon om mammans 
sjukdom.  
 
En annan deltagare fick också visst stöd från morföräldrarna:  
 

”Jag bodde hos min mormor å morfar. Eller jag växte mer eller mindre upp 
där. (…) Jag var jättenära min mormor. Å de var ju min räddning. (…) Så 
att de fanns ju vuxna runt mig, å de var ju min räddning.” 

Ett fåtal deltagare tycker att de har fått visst stöd inom familjen. Man har kunnat prata 
om förälderns sjukdom med den andra friska föräldern men däremot inte direkt fått 
utrymme att uttrycka sina egna känslor kring sjukdomen och dess konsekvenser. 
Samtliga deltagare uttrycker att det är svårt att prata med den sjuka föräldern om hur 
man upplever det. 
 
De deltagare som har syskon har under uppväxten upplevt varierat stöd från dem. De 
flesta upplever syskonskapet som en tillgång eftersom det innebär ett delat anhörigskap. 
Man var inte ensam under uppväxten och många kan idag som vuxen prata med 
syskonet om förälderns sjukdom.  
 
Det har varierat om deltagarna upplevt att övrig släkt kunnat stötta familjen. Överlag 
berättar de att de inte fick så mycket stöd av släkten. En person uttrycker att kontakten 
försämrades på grund av förälderns sjukdom. Släkten kände för det mesta till familjens 
situation men många deltagare upplever att de hade fullt upp med sitt eget liv och inte 
hjälpte till så mycket.   
 

Brist på stöd från vården och samhället. 
Överlag uttrycker deltagarna en stor avsaknad av stöd utifrån gällande familjens 
situation. Man berättar att man som anhörigt barn under uppväxten fick för lite eller 
inget stöd alls och att detsamma gällde för den sjuka föräldern. Deltagarna har upplevt 
att varken psykiatrin, skola, eller andra vuxna varit ett tillräckligt stöd. Många känner 
sig arga och ledsna över detta och riktar ilska mot den psykiatriska vården för bristande 
stöd. En känsla av att omvärlden och vården svikit finns, både under uppväxten och 
idag. En deltagare säger:  
 

”Å... å just det lilla hade räckt för mig då. Att nån bara såg mig. (…) Jag 
hade inte behövt liksom sitta å prata med nån psykolog (…) kände jag. Utan 
jag ville bara... alltså att nån bara... bara helt enkelt såg mig. Att här finns 
jag. Det finns ett barn också som... ingen har sett. Det... det hade varit så 
här otroligt betydelsefullt. Det kan jag förstå nu i, vuxen ålder. Att det hade 
jag verkligen behövt å... å längtade efter (…).” 
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Ett fåtal personer uttrycker att det hade varit bättre om man sluppit växa upp med den 
sjuka föräldern och istället fått bo i en fosterfamilj eller med bara den friska föräldern 
eftersom den sjuka föräldern har haft en så negativ inverkan. 
 
Som vuxen kan deltagarna också ha fått en viss distans till sin uppväxt och kan se på 
den med andra ögon. Då en informant läste igenom förälderns journal blev hon chockad 
när hon förstod hur hemskt hon faktiskt hade haft det. Det blev också tydligt för henne 
att ingen hade tagit hänsyn till hennes behov som anhörigt barn. En annan deltagare 
blev förskräckt när hon insåg hur slapphänt vården har varit då de har släppt kontakten 
med den sjuka mamman när hon flyttade trots vetskapen om att hon var ensamstående 
med ett litet barn.  
 
En deltagare är upprörd över att man inte hjälpte henne och hennes syster när hon 
misshandlades av sin pappa. Hon upplever att hon inte fått stöd som anhörig, varken 
som barn eller vuxen. Hon tror inte heller att pappan fick någon bra hjälp på sjukhuset 
för 45 år sedan, efter att ha läst hans journaler. Det tog flera år innan han 
överhuvudtaget fick en diagnos. Intervjupersonen har försökt få prata med någon 
professionell som vuxen om sin egen problematik, men tror nästan att man måste vara 
självmordsbenägen för att få hjälp av psykiatrin.  
 
Flera intervjupersoner talar om att omgivningen nog inte riktigt förstod att föräldern var 
sjuk, men att det kan delvis ha berott på att man försökte dölja det utåt. 
 
Endast en deltagare upplever att hon fick visst stöd från psykiatrin under uppväxten. 
Hon fick prata med den sjuka förälderns psykiater för att få mer information. Därefter 
började hon i samtalsterapi med en kurator. Hon upplever dock att hon hamnade i en 
”gräddfil” inom psykiatrin eftersom hon fick hjälp så snabbt på grund av sin hereditet 
för sjukdomen och tror inte att hon annars skulle ha fått hjälp så snabbt.  
 

Vad har hjälpt? - Stöd man har fått. 
Att prata om förälderns sjukdom, processa det och dela det med någon annan är det som 
generellt sett har känts som stöd för deltagarna. Det är främst i vuxen ålder eller i 
ungdomen som man hade möjlighet att skaffa sig det stödet. Det har deltagarna gjort på 
lite olika sätt som att prata med anhöriga och vänner och fått professionellt stöd i 
anhöriggrupper och samtalsterapi.  
 
En deltagare har pratat mycket med sin syster, mamma och väninnor om uppväxten. Det 
har varit en helande process och hon upplever att det har fört dem närmare varandra. 
Hon har dessutom skrivit en bok om sina upplevelser av pappans sjukdom.  
 
En annan deltagare tycker att hon har fått det största stödet från en arbetskamrat som 
hon tycker har hjälpt henne att komma i kontakt med sig själv. Intervjupersonen vågade 
berätta allt för henne och hon upplevde att arbetskamraten kunde förvalta det. 
 
Flera av de intervjuade har sökt professionellt stöd och bland annat gått i egen 
samtalsterapi. Många beskriver att det tog lång tid innan de fick börja i terapin inom den 
psykiatriska vården. De känner sig dock väldigt nöjda med hjälpen de till slut har fått. 
Många av deltagare har också fått medicin för ångest och depression som de blivit 
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hjälpta av. Flera har även gått i anhörig- eller självhjälpsgrupp eftersom man har känt 
behov av att träffa andra i liknande situation.  
 
Att läsa om sjukdomen och anhörigskapet i böcker och tidningar upplever många också 
som stöttande.  
 

Att själv ge stöd och dela med andra i liknande situation. 
Flera intervjudeltagare pratar om hur viktigt det har varit för dem att kunna dela sina 
upplevelser med andra personer som varit i liknande situation. Man har känt sig mindre 
ensam och samtidigt kunnat stötta andra. Det har bland annat handlat om vänner och 
syskon och deltagande i anhöriggrupp. Flera deltagare är också aktiva inom olika 
föreningar för att hjälpa andra i liknande situation.  
 
Egna psykiska svårigheter  
 

Rädsla för att själv drabbas av bipolär sjukdom. 
En stark rädsla för att själv drabbas av bipolär sjukdom uttrycks av de flesta deltagare. 
Rädslan har för vissa funnits sedan de var barn och har för andra kommit i vuxen ålder. 
Flera pratar om att oron kom först när de blev äldre och förstod att föräldern led av en 
livslång sjukdom och aldrig skulle bli helt frisk. Det faktum att sjukdomen är ärftlig har 
gjort många informanter oroliga för att själva utveckla den.  
 
De flesta av deltagarna har psykisk sjukdom i släkten. Det kan vara någon avlägsen 
släkting som man känner till eller syskon, förälderns syskon eller kusiner som är 
drabbade. Några berättar också om att den andra föräldern, som inte har diagnosen för 
bipolär sjukdom, har eller har haft psykiska svårigheter.  
 
Det är olika saker deltagarna är rädda för, som att bli manisk och inte veta vad man gör 
eller att bli djupt deprimerad och kanske ligga i sängen hela tiden som man minns att 
föräldern gjorde. Intervjupersonerna kan känna en oro för att bli just som sin förälder 
och för de flesta är rädslan över att bli manisk störst. Rädslan för att drabbas av 
sjukdomen uppkommer ofta när intervjupersonen själv mår psykisk dåligt.  
 
Flera av deltagarna berättar också om egna psykiska svårigheter. En intervjuperson 
berättar att hon började må psykiskt dåligt under gymnasietiden samtidigt som pappan 
var sjuk. Det var då det gick upp för henne att hon själv var rädd att få samma sjukdom: 
 

”Nånting som var jobbigt mellan när jag var kanske femton och tjugotvå 
var väl det att jag hade svårt att särskilja mig själv från min pappa, att jag 
tyckte det var jättejobbigt, att jag, att jag hade … Eller liksom jag var 
jätterädd att jag skulle bli som han i det att jag blev sjuk.” 

 
En annan deltagare känner igen sig i pappans känslighet och är därför orolig för att bli 
sjuk. Hon har också fått höra av andra att hon är ”så överkänslig”. Hon vet dock inte om 
känsligheten beror på ärftlighet eller uppväxten.  
 
Ett fåtal deltagare uttrycker inte direkt någon oro över att själva drabbas av sjukdomen. 
De berättar om egna psykiska svårigheter, men uttrycker ingen rädsla för att de ska få 
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det som föräldern. En deltagare berättar att hon inte har något att vara rädd för längre. 
Hon har gått igenom så mycket med förälderns sjukdom och har även accepterat en 
egen sårbarhet för att bli deprimerad. Hon menar att hon dessutom har passerat 
debutåldern för bipolär sjukdom. 
 
Bland de deltagare som har egna barn uttrycks också en oro för att barnen skulle behöva 
uppleva samma sak som intervjupersonen gjort. I sådant fall önskar man att det finns 
andra vuxna runt barnet som skulle kunna hjälpa till. Man uttrycker även en oro för att 
barnet självt skulle få sjukdomen, att det skulle gå i arv till honom eller henne. En 
person beskriver hur hon oroligt tittar efter signaler och registrerar ”udda beteenden” 
hos sina barn som skulle kunna tyda på begynnande sjukdom.  
 

Erfarenhet av egen psykisk ohälsa. 
De flesta av intervjupersonerna beskriver att de har eller har haft egna psykiska 
svårigheter. Det gäller främst depression, utmattningsdepression, ångest och 
ångestsyndrom som panikångest. Andra svårigheter som bland annat beskrivs är stor 
känslighet och instabilitet i humöret. Deltagarna förmodar att de egna svårigheterna har 
att göra med deras uppväxt med en psykiskt sjuk förälder och/eller det genetiska arvet.  
 
Ett fåtal intervjudeltagare beskriver erfarenheter av fysisk ohälsa. Det har rört sig om 
långvariga problem med magen och med värk. Problemen hade förvärrats under 
perioder då föräldern varit sjuk tycker deltagarna.  
 
Situationen idag 
 

Relationen till föräldern idag. 
Alla intervjudeltagare har en relation till den sjuka föräldern idag utom i de två fall där 
föräldern inte lever längre. Dessa två har dock fortfarande mycket tankar på och känslor 
för föräldern.  
 
Det råder stor variation i hur relationen till föräldern upplevs, men samtliga deltagare 
beskriver den som komplicerad. Huvudsakligen handlar det om att föräldern inte kan se 
barnets behov i dagsläget och inte heller har förståelse för att uppväxten varit svår 
ibland på grund av sjukdomen. Enligt deltagarna kan det bero på både förälderns 
sjukdom och på personlighet. I synnerhet då föräldern är manisk eller allmänt 
uppvarvad kan denne upplevas ha ett osympatiskt beteende, vara kritisk och dömande 
och sakna empati. En del informanter uttrycker ilska över att föräldern inte sköter 
medicineringen och anser att det är ett själviskt beteende eftersom det i slutändan 
drabbar de anhöriga. Flera säger sig också sakna tillit till att föräldern verkligen skulle 
finnas där för dem om de skulle behöva det.  
 
För många informanter har det som vuxen blivit viktigt att sätta gränser gentemot 
föräldern och fokusera på sina egna behov. Flera informanter har börjat komma till 
insikt om att det inte går att ändra på föräldern, han eller hon är inte kapabel till det utan 
man får ändra på sin egen inställning istället. Det är en sorg man får leva med men som 
kan leda fram till en relation baserad på överseende och ett slags acceptans. Detta är en 
lång process som man ständigt återkommer till och får träna på. Relationen till föräldern 
kanske är så bra den kan vara och man måste acceptera att den inte kommer att 
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förändras, resonerar en deltagare. 
 
Flertalet beskriver att de får ta ansvar för föräldern. Många uttrycker en oro för att 
föräldern ska få nya skov. Överlag håller man en tät, ofta daglig, kontakt vilket kan vara 
ett sätt att ha koll på hur denne mår och upptäcka eventuella tecken på insjuknade. I de 
fall där man har en bra relation med eventuella syskon och den andra föräldern ”checkar 
man av”  med dem om förälderns tillstånd och hjälps åt om det behövs göras en insats. 
Deltagarna påverkas mycket av förälderns mående. Vissa kan dock släppa oron och inte 
tänka så mycket på sjukdomen under förälderns friska perioder medan andra menar att 
sjukdomen alltid ligger i bakhuvudet och tynger.  
 
När man får egna barn kan relationen till föräldern förbättras för att man värderar att 
barnen ska ha en god relation till mor-/farföräldern. De flesta anser att de egna barnen 
och den sjuka föräldern har en förhållandevis fin kontakt. En intervjuperson tycker att 
hon på något sätt har blivit kompenserad för att mamman inte har fungerat så bra som 
förälder då hon är väldigt bra som mormor. Om relationen inte är enbart positiv beror  
det på att man är orolig för att barnen ska påverkas negativt av sjukdomen. Det kan  
handla om att mor/farföräldern ibland är otrevlig eller beter sig skrämmande mot 
barnbarnen. Samtidigt är det lättare att ha överseende med det eftersom barnbarnen inte 
står i samma beroendeställning till den sjuka som deltagaren  gjorde. En deltagare sörjer 
att inte ens barnbarnen kan få mormodern att må bättre vilket hon hade hoppats på. 
 

Att se sin förälder som sjuk. 
Samtliga intervjupersoner upplever förälderns sjukdom som någonting negativt, tungt 
och belastande. Som vuxen blir många varse nya sidor av sjukdomen, främst att den 
långvariga medicineringen men också sjukdomen i sig är fysiskt tärande för föräldern.  
Flera beskriver personlighetsförändringar hos föräldern som förmodas vara en 
konsekvens av antingen sjukdomen eller medicineringen, eller både och. Som vuxen 
kan man också ha lättare att skilja på person och sjukdom och omvärdera vissa  
barndomsupplevelser. Det kan handla om att inse att förälderns beteende berodde på 
sjukdomen och inte på att denne var elak eller på att man själv hade gjort fel. En 
deltagare talar om att det blir mindre skuldbeläggande då man kan göra den här 
åtskillnaden på person och sjukdom.  
 

Hur man har påverkats som person. 
Samtliga deltagare upplever att de har utvecklat en stor känslighet för att läsa av hur 
andra mår. Många beskriver det som att de har ”tentakler” utåt. Man är lyhörd för 
andras känslor, kanske särskilt negativa. Sensibiliteten leder ofta till att man utvecklar 
anpassande och omhändertagande sidor, vilket flera beskriver som mindre bra för det 
egna måendet eftersom det har lett till att man har åsidosatt sig själv, överanpassat sig 
till andras behov och haft svårigheter att sätta gränser.  Många har även valt yrken där 
dessa egenskaper är viktiga, som inom vård och omsorg.   
 
Många upplever sig inte ha blivit sedda och bekräftade som barn och att det följer med 
en upp i vuxen ålder. Flera beskriver att de har utvecklat ett stort kontrollbehov vilket 
troligtvis beror på att de under uppväxten har fått klara sig mycket själva. De har aldrig 
vågat lita på att få hjälp av andra utan har varit tvungna att förlita sig på sig själva. En 
deltagare menar att hon ofta har tagit på sig en ledarroll som en konsekvens av detta. 
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Det är vanligt att deltagarna har tillitssvårigheter. Det kan handla om att bara tro sig 
vara omtyckt då man presterar, att inte lita på att folk ska finnas där för en, vissa 
svårigheter att vara i nära relationer och rädsla för att bli sviken. En informant litar inte 
till sin egen bedömningsförmåga då det gäller det andra könet och är rädd för att inleda 
en relation med någon som senare visar sig lida av psykisk sjukdom. 
 

Relationen till de egna barnen.  
Bland de deltagare som har egna barn finns det en önskan om att de ska uppleva en 
tryggare uppväxt än man själv gjorde. Att kunna ge dem sådant som man själv saknade, 
att kunna ta hem vänner och finnas i ett socialt sammanhang i samhället. En person talar 
om avundsjuka gentemot de egna barnen eftersom de får uttrycka alla sina känslor, 
exempelvis ilska, vilket hon själv inte fick. Samtidigt ser hon det som ett kvitto på att 
hon kanske har lyckats som förälder. För henne är också andra personers stöd till 
barnen, från deras pappa och farföräldrar oerhört viktigt. Hon känner att de kan 
komplettera med det hon själv kanske brister i.  
 

Lärdomar och insikter. 
Samtliga informanter anser att erfarenheterna av att vara anhörig har givit dem  
lärdomar och insikter, för somliga har det lett till en djupare personlig utveckling och en 
inre styrka. Det kanske är främst genom att bearbeta sina upplevelser under uppväxten 
som man har kunnat utvecklas.  
 
Lärdomar kan handla om att lära sig att ta emot stöd och att sätta gränser gentemot 
andra, att se till sina egna behov, att fokusera på sitt eget liv och att lämna det förflutna 
bakom sig. Vikten av självkännedom och livsstil betonas av flera. Det är också viktigt 
att kunna acceptera att man mår dåligt ibland, menar några av de intervjuade. 
 

”Så råkade jag vara en sån som hade en barndom som inte var särskilt bra. 
Och det är klart att det får ju konsekvenser även för vuxenlivet, så är det ju. 
Men… jag tror nog att man ska, man tar en dag i taget så. Och att inte 
liksom  gå in i en offerroll utan se att man kan, att man ändå så varit med 
om mycket och att det är en, en styrka. Fast å andra sidan är den styrkan, 
det är mer ensam är stark- känsla.” 

 
En deltagare tycker sig ha haft stor hjälp av att gå i terapi där hon bland annat kunde 
komma till insikt om att den sjuka föräldern har ett eget ansvar för sitt liv. Hon har 
kunnat släppa sitt tidigare kontrollbehov och förlitar sig nu på att problem får lösas när 
de dyker upp.  
 
Många beskriver att de har utvecklat en stor förståelse för människor med psykisk 
sjukdom vilket man tror saknas hos folk i allmänhet. Flera informanter har exempelvis 
varit med om att kollegor och bekanta har uttalat sig fördomsfullt om psykiskt sjuka. 
Även medias rapportering av gruppen psykiskt sjuka uppfattas ofta som vinklad och 
inskränkt.  
 

”Det finns så mycket fördomar liksom, i största allmänhet att det är… Att 
jag vet inte om, jag skulle varken vilja att dom, att dom såg honom som en 
farlig person på nåt vis  som skulle springa i Gamla Stan med ett järnrör 
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liksom.” 
 
Några deltagare tar som exempel att de har en förståelse för att vissa som begår 
våldsbrott inte alltid behöver vara onda personer utan kan vara psykiskt sjuka som inte 
har fått rätt vård. Det handlar också om att inse att det kanske inte är så stor skillnad 
mellan sjuka och friska, alla människor har problem och behov i mer eller mindre 
utsträckning. En informant anser att bipolär sjukdom inte behöver ses som en dödsdom 
utan att det kan innebära ett ganska normalt liv om rätt åtgärder sätts in. Andra åsikter är 
att det finns både styrkor och svagheter med sjukdomen, även psykiskt sjuka har många 
förmågor. En deltagare säger att hon har lärt sig att se människan bakom den psykiska 
sjukdomen vilket hon även har nytta av i sitt yrke.  
 

Motivation till att delta i studien. 
Informanterna anser att det är viktigt att belysa situationen för barn till psykiskt sjuka 
och det är en av de främsta anledningarna till att de deltar i studien. Många tycker att 
det finns stora brister i hur vården har hanterat denna grupp och hyser en förhoppning 
om förbättring. Framförallt önskar man hjälpa till att förändra situationen för andra med 
liknande erfarenheter genom att berätta om sina upplevelser. För en informant är 
medverkan i studien ett sätt att reda ut egna tankar och känslor kring sin uppväxt och 
kanske få fram en lite annorlunda bild än vad hon har haft tidigare.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur det har varit att växa upp med en 
förälder med bipolär sjukdom. Resultatet visar att förälderns sjukdom inneburit stora 
påfrestningar och att intervjudeltagarna har saknat tillräckligt stöd. Den andra, friska 
föräldern har haft en betydelsefull funktion för de deltagare som vuxit upp med denna. 
Överlag har det funnits svårigheter att tala om sjukdomen och dess konsekvenser inom 
och utanför familjen. Uppväxten med en psykiskt sjuk förälder påverkar deltagarna 
även som vuxna och många har haft erfarenhet av egen psykisk ohälsa. Det vi finner 
mest anmärkningsvärt i studien är att deltagarna har upplevt sig vara utan stöd i så hög 
utsträckning. Annat som utmärker sig i resultatet är att samtliga informanter beskriver 
att de har utvecklat en stor lyhördhet inför andra.  
 
Metoddiskussion  
 
Eftersom avsikten med studien var att få en större förståelse för hur det är att växa upp 
med en psykiskt sjuk förälder valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Vuxna 
anhöriga valdes, dels för att få fram mer reflekterande information och dels för att vi var 
intresserade av hur uppväxten påverkar livet som vuxen. Att intervjua barn innebär 
också större etiska svårigheter. Studien är delvis retrospektiv vilket innebär att det är 
den vuxne som återger sin upplevelse av uppväxten så som han eller hon minns den. De 
upplevelser som informanterna minns och återger är antagligen de som betyder mycket 
för dem.   
 
Varje deltagare intervjuades vid ett tillfälle. Det är möjligt att ytterligare och mer 
djupgående information hade erhållits om deltagarna hade intervjuats vid fler än ett 
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tillfälle, dels eftersom det hade kunnat leda till större tillit till intervjuaren och dels 
eftersom varje samtal hade kunnat väcka nya funderingar. Risken finns dock att 
uppföljande intervjuer kan skapa en terapiliknande situation (Kvale, 1997), speciellt när 
ämnet är personligt och emotionellt laddat. Att göra uppföljande intervjuer rymdes inte 
heller inom ramen för arbetet med studien.  
 
Deltagare till studien erhölls främst genom anhörigföreningar och forum vilket kan ha 
påverkat resultatet. Dessa personer kan antas vara mer öppna för att tala om ämnet och 
ha bearbetat många av sina erfarenheter från uppväxten, då de flesta deltagit i 
anhöriggrupper. Därför är urvalet kanske inte helt representativt för hela populationen 
av barn till personer med bipolär sjukdom och alla för ämnet relevanta kvalitéer har 
kanske inte kommit fram i denna studie. Återkommande mönster hos deltagarna har 
dock hittats som i stort överensstämmer med tidigare forskning, vilket styrker 
generaliserbarheten i studien.  
 
Ämnet betraktas utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv. Vi är två intervjuare med 
olika erfarenheter och har därmed delvis skild förförståelse inför undersökningen. För 
att undvika alltför hög grad av förhandsstyrning var intervjuerna halvstrukturerade 
(Kvale, 1997), för att skapa utrymme för informanterna att berätta så öppet som möjligt. 
Vi märkte att intervjuerna skilde sig lite åt mellan oss två, då vi fördjupade oss lite i 
olika frågeområden. Vi märkte också att det var lite svårare att forma en helhetsbild av 
den andras intervjupersoner. Vi ser dock inte detta som något problem då analysen har 
skett gemensamt. Att vara två intervjuare har i vårt fall istället stärkt validiteten 
eftersom våra resultat var så samstämmiga.  
 
Resultatdiskussion  
 
Här nedan diskuteras resultatet och kopplas till tidigare forskning och psykologiska 
utvecklingsteorier. I en avslutande diskussion beskrivs befintliga stödinsatser och 
åtgärder och vad som kan förbättra situationen för barn till psykiskt sjuka.  
 

Uppväxten. 
Det har varit högst individuellt hur de intervjuades situation såg ut under uppväxten, hur 
de upplevde den och hur förälderns sjukdom tog sig uttryck. Forskare skriver att det är 
förälderns funktionsnivå och omsorgsförmåga och inte diagnosen som är det viktigaste 
medlet att bedöma vilken påverkan förälderns sjukdom har på barnet (Granath, 1997). 
Det finns ändå återkommande mönster eller teman som är gemensamma för de 
intervjuade som vuxit upp med en förälder med bipolär sjukdom. Samma eller liknande 
teman tas också upp av forskningen kring barn till psykiskt sjuka.  
 
Det är de svåra upplevelserna och negativa konsekvenserna av förälderns sjukdom som 
de vuxna barnen har talat mest om under intervjuerna. En rimlig tolkning av att 
deltagarna genomgående uttryckt sig negativt över uppväxten är att de överlag har haft 
det väldigt jobbigt under den perioden och påverkats av den. Detta bekräftas av andra 
intervjustudier med vuxna barn till psykiskt sjuka (Granath, 1997; Dunn, 1993). Fokus 
på negativa erfarenheter kan dock även ha påverkats av den förförståelse och de 
frågeställningar vi som intervjuare har och av de intervjuades förväntningar på vad 
intervjun ska innehålla.  
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Under intervjuerna beskrivs förälderns mani oftast mer ingående än depressionen. Det 
kan ha att göra med att manin är mer ”spektakulär” och skrämmande för barnet och 
personlighetsförändrande hos föräldern. Flera deltagare har beskrivit att föräldern har 
blivit som en annan person och haft vanföreställningar. Skerfving (2005) skriver om att 
barnen kunde känna rädsla för föräldern och uppleva denna som två personer. Barn kan 
också ha svårt att skilja mellan det friska och det sjuka och bli indragna i förälderns 
psykotiska vanföreställningar och få en förvrängd bild av verkligheten, skriver 
Psykiatrin Södra (2005). Ingen av deltagarna i studien uttrycker att de som barn har 
dragits med i eventuella vanföreställningar.  Däremot berättar flera att de ibland har haft 
svårt att skilja mellan förälderns person och sjukdomen och att de som barn inte förstod 
vad konstigheterna var. En förklaring till att man inte drogs med i vanföreställningar 
kan kanske vara att vissa deltagare inte bevittnat dessa eller att man haft andra vuxna 
runt sig som kunnat ge en god verklighetsförankring. En annan förklaring kan vara att 
deltagarna nu som vuxna lättare kan se vad som är vanföreställningar hos föräldern och 
att de retrospektivt inte minns om de drogs med i dem som barn. 
 
Några av deltagarna tycker att de inte har märkt av föräldern sjukdom så mycket, 
särskilt inte den maniska sidan. Men dessa har ändå uttryckt att de har tyckt att 
förälderns sjukdom eller beteende varit jobbigt, fast de kanske inte har bevittnat de 
allvarligaste eller tokigaste beteendena. Det kan ha att göra med att föräldern i sin 
sjukdomsbild kanske aldrig drabbas av svår mani eller har haft en väl fungerande 
medicinering. Det kan också vara så att man som barn givetvis blir van vid förälderns 
beteende- föräldern är ju ens referenspunkt- och att beteendet blir ”normalt” eller 
normaliserat för barnet.  
 
Deltagarna berättar under intervjuerna om svåra känslor och upplevelser de har haft 
under uppväxten. Man har varit orolig för föräldern när denna mådde dåligt och ofta 
haft en känsla av otrygghet då man inte riktigt kunnat lita på föräldern. Känslor av oro 
och otrygghet har även deltagarna i Granaths (1997) och Skerfvings (2005) studier 
uttryckt. Många av intervjudeltagarna berättar om känslor av sorg och besvikelse över 
att ha en sjuk förälder och att de har känt sig ensamma i erfarenheten. Flera uttrycker att 
de har kunnat känna sig övergivna, då de inte alltid har känt sig sedda av föräldern. 
Barnen i Skerfvings (2005) studie uttrycker också känslor av ensamhet och även av att 
vara annorlunda (stigmatiserade) andra barn.  
 
Deltagarna i denna studie har kunnat känna sig frustrerade över förälderns beteende och 
har upplevt en viss maktlöshet eftersom de inte har kunnat påverka det. Flera har inte 
kunnat känna och uttrycka ilska gentemot föräldern eftersom den sjuka upplevs som 
känslig och att bråk skulle kunna leda till en försämring av sjukdomen. Skerfving 
(2005) skriver om att barnen i hennes studie tryckte undan ilskan eftersom de inte ville 
uppröra föräldern. Några av informanterna i denna studie pratar om känslomässig 
avstängdhet eftersom det var så kaotiskt under uppväxten och att man inte blev 
bekräftad i sina känslor. Deltagarna uttrycker ambivalenta känslor inför föräldern och 
pratar även om positiva känslor av kärlek, glädje och stolthet inför föräldern. Även i 
Granaths (1997) och Skerfvings (2005) studier uttrycker deltagarna många dubbla eller 
ambivalenta känslor inför föräldern av bland annat kärlek och hat. 
 
Det är vanligt att barn ser sig själva som orsak till att föräldrarna mår dåligt (Dunn, 
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1992; Skerfving, 2005) och att de känner skuld för det. Det är troligt att deltagarna i 
studien har känt så i perioder under sin uppväxt, men det är inget som de starkt 
uttrycker. Många pratar dock om starka lojalitetskänslor och att man inte har velat svika 
föräldern och detta har även ha handlat om känslor av skuld.  
 
Vad det gäller skamkänslor avviker vårt resultat något från liknande studier. 
Skamkänslor är väldigt framträdande hos deltagarna i studierna av Granath (1997), 
Dunn (1993) och Skerfving (2005). Vissa av deltagarna i vår studie uttrycker att de 
kunde skämmas för förälderns beteende inför omgivningen och att man ibland 
exempelvis inte ville ta hem vänner. Troligen ligger det också delvis känslor av skam 
bakom att hålla sjukdomen hemlig och inte berätta för andra. Men intervjudeltagarna 
betonar snarare att de fått ta hänsyn till förälderns mående än att de skämts över denna. 
En möjlig tolkning av att skamkänslor inte är så framträdande i studien kan vara att 
deltagarna har haft möjlighet att bearbeta dessa känslor bland annat genom terapi och 
deltagande i anhöriggrupper. En annan tanke är att personer med mycket starka skam- 
och skuldkänslor kopplade kring uppväxten kanske drar sig för att delta och öppet prata 
om dem i en intervjustudie.  
 
I en studie om syskon till personer med schizofreni beskriver Titelman (1992) den 
”överlevnadsskuld”, av sorg, skuld och skam, som deltagarna känner inför syskonet. 
Titelman menar att den påminner om den överlevnadsskuld människor som har överlevt 
andra typer av yttre katastrofer ofta uppvisar. Särskilt starka känslor av sorg är 
framträdande hos syskonen. Att sörja och acceptera realiteter menar Titelman bidrar till 
en bättre förmåga att klara sig i det långa perspektivet för dessa överlevande syskon. 
Syskonskapet är något som man lever med, skriver han. Sorg över att föräldern är sjuk 
är inte en så framträdande känsla i denna intervjustudie, kanske eftersom föräldern varit 
sjuk under mer eller mindre hela deltagarens uppväxt. Flera deltagare talar dock om att 
de sörjer att de inte har haft en förälder som är frisk. 
 
I intervjupersonernas beskrivningar av hur de har hanterat konsekvenserna av förälderns 
sjukdom under uppväxten är det tydligaste att samtliga deltagare har varit väldigt 
lyhörda för och tagit hänsyn till sin förälders mående. Intervjupersonerna berättar även 
om strategier eller roller hos dem som å ena sidan har handlat om att ta ansvar för 
föräldern och å andra sidan om att ta avstånd från föräldern. I många fall har deltagarna 
tagit ett för stort ansvar för föräldern och föräldra- barnrollerna har varit ombytta. Flera 
deltagarna i denna studie har tagit hand om föräldern både praktiskt och känslomässigt 
och flera har tidigt blivit vana att ta hand om sig själva. För många som tog hand om 
föräldern fanns inte utrymme att bli arg på denna eller på sin situation. De var ju 
beroende av föräldern, ville inte svika föräldern och vågade inte ha konflikter. 
Skerfving (2005) och Granath (1997) skriver också om detta i sina studier. Skerfving 
(2007) beskriver känslan att vara behövd i familjen som en skyddande faktor. 
Förhoppningsvis kan de barn som tagit för stort ansvar för sin förälder åtminstone 
uppleva att de var behövda i familjen, trots att de fått en för betungande roll.  
 
Ett fåtal av deltagarna tycks ha tagit mer avstånd under uppväxten från sin sjuka 
förälder och känt stor ilska gentemot denna. Skerfving (2005) fann också i sin studie att 
de barn som varit med om svåra saker tillsammans med föräldern på grund av det kunde 
ta avstånd från honom eller henne. I de familjer i vår studie där deltagaren distanserat 
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sig från föräldern har den andra föräldern varit den som främst stöttat den sjuka 
föräldern. Kanske är det så att eftersom deltagaren inte behövde ta ansvar hade hon eller 
han möjlighet att känna och uttrycka mer ilska över sin situation. Vissa deltagaren tycks 
ha haft ett av dessa förhållningssätt av ansvar eller avstånd under uppväxten och vissa 
har pendlat mellan bägge. När föräldern har varit friskare har man kanske inte behövt gå 
in i rollen alls. 
 
Intervjudeltagarna berättar att de inte riktigt har känt sig sedda och bekräftade i känslor 
under uppväxten och många har upplevt ensamhets- och övergivenhetskänslor. Samtliga 
har upplevt att föräldern varit mycket i centrum i familjen i och med sin sjukdom. När 
förälderns psykiska hälsa sviktar orkar denna inte alltid bry sig om barnets behov, eller 
blir oförmögna att se dem, skriver Psykiatrin Södra (2005). Barn kan känna sig 
känslomässigt otrygga då och förstår ofta inte utan skyller på sig själva och känner sig 
övergivna.  
 
Det kan vara svårt med anknytningen till en förälder som ofta inte är känslomässigt 
tillgänglig eller som blir personlighetsförändrad ibland. Det kan vara ännu svårare om 
föräldern upplevs som skrämmande och hotfull av barnet. Några deltagare har också 
upplevt att föräldern blivit hotfull och misshandel har förekommit i ett fall, något också 
Dunn (1993) finner i sin studie. Det finns en förhöjd risk för otrygg anknytning för barn 
till psykiskt sjuka föräldrar (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009) och 
manodepressiva föräldrar (Radke-Yarrow, 1998). Havnesköld & Risholm Mothander  
(2009) skriver att barnet kanske blir mer fokuserat på föräldern och dennas behov på 
bekostnad av sina egna. Det minskar det egna utforskandet och utrymmet att utveckla 
och uttrycka sina egna känslor.  
 

Den andra föräldern. 
De flesta informanterna i denna studie som har vuxit upp med den andra, friska 
föräldern upplever att det är han eller hon som har stått för tryggheten under barndomen 
och varit den som har tagit det största föräldraansvaret. För enstaka personer präglas 
relationen av negativa och destruktiva upplevelser då den andra föräldern har allvarliga 
problem själv och har varit oförmögen att skapa en trygg och utvecklande tillvaro i 
hemmet.  
 
Resultatet i denna studie bekräftas av tidigare studier som visar att den andra föräldern 
har stor betydelse för barn som har växt upp med en psykiskt sjuk förälder (Granath, 
1997, Skerfving 2005). En bra relation kan fungera som en skyddande buffert 
(Tannenbaum & Forehand, 1994, refererad i Parment, 1999), men relationen kan också 
utgöra en ytterligare påfrestning om även denna förälder är problembelastad (Granath 
1997). Dunn (1993) betonar barnets behov av stöd och hjälp från friska vuxna i 
omgivningen vilket i många fall framförallt är den andra föräldern.  
 
Om det är mamman som är sjuk och föräldrarna skiljer sig är det vanligast att barnet bor 
med henne, trots att pappan som är frisk antagligen är den bäst lämpade att hantera 
föräldraskapet (Skerfving, 2005). Detta stämmer in på informanterna i vår studie där 
samtliga med skilda föräldrar bodde med sin mamma, som i de flesta fall var den sjuka. 
Antagligen har detta att göra med hur det har sett ut i samhället överlag när det gäller 
vem som har vårdnaden av barnet efter en skilsmässa. I takt med att jämställdheten ökar 
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kommer förhoppningsvis papporna att ta mer ansvar för de barn vars mamma är 
psykiskt sjuk. 
 
Om föräldrarna har skilt sig och informanten växer upp med sin sjuka förälder är det 
viktigt att den andra föräldern anstränger sig för att fortsätta hålla kontakt med sina 
barn, för ofta är det inget som den sjuka föräldern orkar ta initiativ till. Ibland kan det 
till och med  finnas ett motstånd hos den sjuka föräldern att involvera den andra 
föräldern. En informant beskriver hur hennes förälders tillstånd försämrades av den 
andra förälderns närvaro. Frånvaron av pappor tycks ha en negativ effekt på den sjuka 
mammornas förmåga att ge omsorg till barnen (Wang & Goldschmidt, 1987, refererad i 
Skerfving, 1996). 
 
Att leva med en partner med bipolär sjukdom kan innebära att man under långa perioder 
får ta det största ansvaret för familjen, sköta alla praktiska uppgifter och dessutom se till 
att den sjuka får den hjälp han eller hon behöver. Flera föräldrar skiljer sig, det är en 
stor påfrestning på relationen när någon drabbas av psykisk sjukdom. Det tycks som att 
den andra föräldern ibland får agera förälder både till barnen och den sjuka. 
 
Några deltagare beskriver att de har vågat uttrycka ilska endast gentemot den friska 
föräldern eftersom de vet att denna kan hantera det. En möjlig tolkning är att relationen 
till den friska föräldern har mer av en ”normal” barn-föräldrakaraktär än relationen till 
den sjuka föräldern. Det kan ha ett samband med att anknytningen till den sjuka skulle 
kunna vara otrygg men att man har en trygg anknytning till den friska föräldern 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Om föräldern var sjuk under barnets första 
levnadsår är det troligt att anknytningen har tagit skada. Den friska föräldern hade 
kanske bättre förmåga att se barnets behov vilket inte den sjuka föräldern kunde om 
denne var inne i en depressiv eller manisk fas.  
 
Tacksamhetskänslor mot den friska föräldern förekommer hos deltagarna, man jämför 
kanske med hur den sjuka föräldern beter sig. I en ”normal” familj där båda föräldrar 
har förmåga att ge tillräckligt med omsorg är det svårt att jämföra med något annat. 
Barnet tar föräldrarna för givet vilket naturligtvis är som det ska vara. Men i 
intervjudeltagarnas familjer jämför man båda sina föräldrar och det är ibland stor 
kontrast. Flera av deltagarna upplever att den friska föräldern har fått kämpa mycket för 
att få allt att fungera och känner beundran inför det.  
 

Öppenhet och slutenhet. 
I samtliga deltagares familjer har förälderns sjukdom varit ett känsligt ämne och de 
flesta önskar att de hade vuxit upp i ett öppnare samtalsklimat. Med tanke på att 
situationen för barn till psykiskt sjuka länge har varit näst intill okänd kanske det inte är 
så märkligt att man inte har betonat vikten av att berätta om sjukdomen och uppmuntra 
barnen till att själva uttrycka sina känslor och tankar kring det.  
 
Det är viktigt att barn till psykiskt sjuka får information om förälderns sjukdom visar 
studier (Skerfving, 1996). Den franska psykoanalytikern Caroline Eliacheff (1995, 
refererad i Skerfving, 1996) menar att vuxna tror sig kunna skydda barn genom att inte 
tala om svåra saker som sker i familjen. För barn är det bättre att få höra sanningen även 
om den är tung att bära. Om någonting omvälvande sker i familjen men ingen sätter ord 
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på det skapar det förvirring hos barnet som kan få svårt att lita till sina intryck, menar 
hon. Om föräldrarna istället förklarar vad som försiggår för att sedan hjälpa barnet att 
hantera och bearbeta detta kan det leda till att barnet utvecklar en känsla av 
sammanhang och uppfattar omvärlden som meningsfull, begriplig och hanterbar 
(Antonovsky, 1991). Många av informanterna önskar att någon hade förklarat för dem 
vad som skedde och hur sjukdomen tar sig uttryck. Det hade besparat dem mycket oro 
och ovisshet. Flera betonar själva hur viktigt det är att vara öppen mot barn.  
 
Med ett undantag har ingen av de sjuka föräldrarna själva berättat om sin sjukdom utan 
det har varit den andra föräldern eller någon annan närstående som har gjort det. Det är 
troligt att det faktum att den sjuka förälder inte alls talar om sin sjukdom förmedlar att 
detta är ett förbjudet eller skamfyllt ämne. Få informanter tycks ha fått tala om 
förälderns sjukdom utifrån sina egna behov, många önskar att de skulle ha fått prata mer 
om sina känslor. Att aldrig ha fått möjlighet att dela med sig av sina känslor kan leda till 
att man känner sig annorlunda och ensam, både i familjen och gentemot omgivningen. 
En möjlig tolkning är att relationerna inom intervjupersonernas familjer avspeglar sig i 
hur relationen med omvärlden ser ut. Om man inte har talat om vare sig sjukdomen eller 
vilka känslor den väcker med sina föräldrar så talar man inte heller inte med några 
andra. Andra studier (Skerfving, 2005) visar att det är vanligt att barn till psykiskt sjuka 
har erfarenheter av tystnad både inom och utom familjen. Skerfving (2005) menar här 
att vården har ett ansvar att uppmuntra öppenhet och ge information om sjukdomen till 
drabbade familjer. Granaths (1997) studie visar att i de familjer där man försökte vara 
öppen med förälderns sjukdom och bjöd hem vänner och släkt upplevdes det som 
mycket positivt av barnet. Detta bekräftas av de deltagare i vår studie som har 
erfarenhet av öppenhet i familjen.   
 
Hur deltagarna har kunnat tala om förälderns sjukdom är också en avspegling av det 
samhälle vi lever i. Att dölja sin hemsituation kan ibland också vara berättigat. Flera 
deltagare har upplevt att kollegor och vänner har uttryckt fördomar gentemot psykiskt 
sjuka och de befarar att ökad öppenhet skulle kunna få negativa konsekvenser för den 
sjuka, i dennes karriär eller socialt. Många deltagare anser att om samhället var mer 
accepterande mot psykisk sjukdom skulle det främja öppenhet och minska skammen.    
 

Stöd – erhållen eller avsaknad av. 
Samtliga deltagarna uttrycker en stor avsaknad av stöd under uppväxten för sin 
situation. De har kunnat känna sig väldigt ensamma i erfarenheten. Detta stämmer också 
med de resultat andra studier om barn till psykiskt sjuka funnit (Granath, 1997; Dunn, 
1993; Skerfving, 2005). De flesta av deltagarna har, som tidigare nämnts, inte pratat 
särskilt mycket under uppväxten om förälderns sjukdom eller om sin upplevelse av 
situationen. Det har också varit svårt för intervjudeltagarna att förstå hur allvarlig 
sjukdomen var, de flesta har saknat kunskap om och ord för sjukdomen. Det är också 
vanligt att den sjuka föräldern har motsatt sig hjälp. Sammantaget har detta naturligtvis 
försvårat insynen från andra och minskat möjligheterna för familjen att få stöd utifrån.   
 
Det har funnits viktiga ”friska” andra vuxna i barnens omgivning som har stått för 
trygghet och flera deltagare beskriver det som deras räddning under uppväxten. 
Närvaron av viktiga andra är en viktig skyddsfaktor för barn till psykiskt sjuka som lyfts 
fram i flera studier (Parment, 1999; Skerfving, 2005).  
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Att prata om förälderns sjukdom är det som generellt sett har känts som stöd för 
deltagarna. Att barnet får möjlighet att prata om sina känslor och tankar och dela dem 
med någon annan, samt får mer kunskap om sjukdomen, kan tänkas bidra till att öka 
barnets begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i situationen (Antonovsky, 1991). 
Det är främst i vuxen ålder eller i ungdomen som deltagarna har haft möjlighet att 
skaffa sig det stödet. Genom forskning vet man att just rätt förståelse för förälderns 
psykiska ohälsa skyddar barnet och minskar risken för att barnet själv får symtom, eller 
insjuknar i psykisk ohälsa senare (Skerfving, 2005).  
 
I ett projekt inom vuxenpsykiatrin (Lundström &  Wennberg, 2000), som fokuserat på 
att kartlägga behovet av stöd särskilt hos barn till föräldrar som lider av depression eller 
manodepressivitet, har man intervjuat både barn och föräldrar i samma familj. Det som 
bland annat hjälpt familjerna mycket är öppenhet och ärlighet gentemot varandra och 
omgivningen. Det har varit en stor skillnad och underlättat för deltagarna om man 
kunnat prata om förälderns sjukdom. De barn i studien som kunnat tala öppet med 
närstående tycker att de ofta fått förståelse och bra stöd från dem.  
 
Deltagarna i vår studie upplever en stor brist på stöd från vuxenpsykiatrin och andra 
professionella under uppväxten och känner ilska över att det. I Östmans (2000) studie 
tyckte mindre än en fjärdedel av anhöriga att de fått stöd från psykiatrin eller samhället. 
I Dunns (1993) och Granaths (1997) studier har deltagarna negativa erfarenheter av 
olika myndigheters agerande, främst vad det gällde psykiatrin. I Lundströms och 
Wennbergs (2000) studie uttrycker familjerna att de önskat att personal inom 
vuxenpsykiatrin hade pratat mer med dem, med hela familjen och att de skulle ha fått 
information och kunskap om sjukdomen och om vart man skulle vända sig. Flera av 
deltagarna i vår studie uttrycker en önskan om att stödet för barn och anhöriga ska 
förbättras och de upplever att det saknas rutiner för detta.  
 

Egna psykiska svårigheter. 
De flesta av intervjupersonerna beskriver att de har eller har haft egna psykiska besvär. 
De förmodar att svårigheterna har med uppväxten att göra och kanske med en ärftlig 
sårbarhet. De svårigheter som beskrivs är främst depression, utmattningsdepression och 
ångestsyndrom. Forskningen visar också att barn till föräldrar med allvarliga affektiva 
störningar befinner sig i klar risk för att utveckla depression och annan psykopatologi 
(Beardslee et al, 1984; LaRoche, 1989 refererade i Parment 1999). Parment (1999) 
skriver att en möjlig orsak till att dessa barn löper förhöjd risk att själva utveckla 
psykisk sjukdom är att den sjuka föräldern på grund av bland annat sin depression kan 
vara svår att nå och blir känslomässigt tillbakadragen. Trots detta visar forskningen att 
det är långt ifrån alla barn till psykiskt sjuka som själva blir sjuka eller får allvarliga 
problem (Skerfving, 2005). Det är inte heller förälderns sjukdom som enda faktor som 
orsakar problem utan det är en kombination av många olika faktorer enligt Skerfving 
(2005). I Östmans studie (2000) med vuxna anhöriga hade hälften av deltagarna själva 
psykiska besvär som var kopplade till deras situation som anhörig, det gällde bland 
annat depression. Flera i denna studie har talat om hur tungt det kan vara idag som 
vuxen anhörig, då anhörigskapet till föräldern ju finns kvar.  
 
En stark rädsla för att själva drabbas av bipolär sjukdom uttrycks också av de flesta av 
deltagarna i studien. Flera har börjat känna rädslan när de förstod att föräldern aldrig 
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skulle bli helt frisk och flera är oroliga eftersom sjukdomen är ärftlig. Titelman (1992) 
tar bland annat upp begreppet internalisering hos syskonen till personer med 
schizofreni. Begreppet innebär att införliva andras tankar, värderingar och reaktionssätt 
i den egna personen. En internalisering är rädslan att själv bli galen precis som föräldern 
är. Titelman skriver även att den formen av identifikation blir viktigare när en relation 
är ambivalent eller hotad. Man kan tänka sig att intervjudeltagarnas rädsla för att själva 
drabbas delvis kan vara en form av internalisering eller identifikation med den sjuka 
föräldern.    
 
Andra svårigheter som också beskrivs hos de intervjuade är en stor känslighet (på gott 
och på ont) och instabilitet i humöret. Några berättar om svårigheter med att komma 
andra nära, att lita på andra och att släppa den egna kontrollen. Deltagarna antar att 
svårigheterna har med uppväxten med en sjuk förälder att göra. Kanske kan dessa 
svårigheter förstås utifrån Eriksons teori (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009) där 
olösta konflikter under tidigare livsfaser kan leda till brister i förmågan att uppnå 
intimitet då man blir vuxen.  
 
I Granaths (1997) studie upplevde också intervjupersonerna att de hade svårt med bland 
annat närhet till andra. I samband med större livshändelser hade de på grund av sin 
uppväxt behövt gå i samtal eller i terapi. De flesta deltagare i denna studie har också 
under livet sökt och fått professionellt stöd av något slag för den egna psykiska ohälsan. 
 

Situationen idag. 
Att vara anhörig är något man ofta är livet ut. Som vuxen står man dock inte i samma 
beroendeställning till föräldern som under uppväxten. Deltagarna i studien utvecklar 
överlag en större distans  till föräldern och dennes sjukdom som vuxen. Samtidigt 
uttrycker många en sorg och känner besvikelse över att föräldern fortfarande är 
oförmögen att se till sitt barns behov och relationen upplevs som alltför ensidig. En 
möjlig tolkning är att man även som vuxen längtar efter föräldrars bekräftelse. Kanske 
hoppas många även på att samtidigt som förälderns sjukdomsinsikt ökar med ålder, 
vilket den gör ibland, så ökar förmågan att se andras behov.  
 
Flera deltagare i denna studie uppger att de saknar tillit till att föräldern ska finnas där 
för dem om de behöver det. En tanke är att detta är något som har grundats i 
barndomen, kanske redan under det första året, något som både Eriksons 
utvecklingsteori och anknytningsteorin har beskrivit (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2009). Därefter kan upprepade erfarenheter av att föräldern har varit 
otillgänglig för deltagarna under uppväxten befäst känslan.  
 
Erfarenheten av att växa upp med en förälder som lider av en psykisk sjukdom kan ha 
stor inverkan på individen som vuxen, vilket informanterna beskriver. I vilken 
utsträckning och på vilka sätt beror på många faktorer, som hur sjuk föräldern har varit, 
hur ofta, om man har bott med föräldern, vilket stöd man har erhållit och egen 
känslighet. I Granaths studie (1997) uppgav samtliga deltagare att uppväxten hade 
påverkat deras vuxna liv negativt. Framförallt handlade det om svårigheter att ha nära 
relationer, svårare än andra att hantera separationer och bristande förmåga att se till sina 
egna behov. Andra studier (William & Corrigan, 1992 refererad i Granath, 1997) fann 
att vuxna barn till föräldrar som var psykiskt sjuka hade sämre självkänsla än vuxna 
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barn i en kontrollgrupp.  
 
I Granaths undersökning (1997) ansåg de intervjuade att uppväxten hade lärt dem 
många viktiga saker men att priset hade varit för högt. Samtliga deltagare i denna studie 
menar att deras upplevelser som anhörig har givit dem lärdomar, bland annat vikten av 
att lära sig att ta emot stöd, sätta gränser och se till sina egna behov. Det kanske är så att 
många av dessa lärdomar är sådant som barn med en trygg uppväxt får med sig 
automatiskt genom föräldrarnas omsorg, medan flera av våra deltagare har kommit till 
insikt om det i vuxen ålder och med hjälp av terapi.  
 
De deltagare i studien som själva är föräldrar vill gärna skapa en tryggare uppväxt än de 
själva upplevt för sina barn. Det kan dock vara svårt att ge vad man inte själv har fått. 
En deltagare menar att avsaknaden av en bra föräldraförebild gör att hennes eget 
föräldraskap har brister. 
 
En anledning till att informanterna deltog i undersökningen var en önskan om att 
förbättra situationen för och öka kunskapen om barn till psykiskt sjuka. Kanske just för 
att deltagarna själva har saknat stöd och förståelse under uppväxten är det extra viktigt 
att ge det till andra. Att många har utvecklat en omhändertagande och ansvarsfull 
personlighet på grund av sina upplevelser är kanske en annan bidragande orsak till deras 
medverkan.  
 
Avslutande diskussion  
 
Barn till psykiskt sjuka har fått alltmer uppmärksamhet på senare år men fortfarande 
finns det mycket kvar att göra. Studier visar att många påverkas mycket negativt av sin 
uppväxt och att behovet att stöd och åtgärder är stort. Fram till bara för något år sedan 
fanns det inga nationella riktlinjer kring hur barn till psykiskt sjuka ska bemötas och 
stöttas. De nya bestämmelserna i framförallt hälso- och sjukvårdslagen är ett stort 
framsteg men det är osäkert i vilken utsträckning de än så länge efterlevs.  
 
Det behövs insatser på många nivåer och en enhetlig metod inom vuxenpsykiatrin hur 
man ska möta barnen till patienterna. Socialdepartementet och Socialstyrelsen 
finansierar sedan 2008 ett nationellt utbildningsprojekt i familjeintervention (Luptovics 
Larsson, 2010) där man använder sig av Beardslees manual som ger struktur till 
familjesamtal med fokus på föräldraskapet och barnen. Syftet är att minska barnens risk 
att själva insjukna genom att öka deras förståelse för förälderns sjukdom, öka 
kommunikation inom familjen om sjukdomen, samt att främja föräldraskapet 
(Socialstyrelsen, 2010). En av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa hos 
barn är just möjligheten att öppet kunna prata med den sjuka föräldern om dennes 
psykiska ohälsa (Axelsson, 2008). 
 
Det finns i dagsläget även gruppverksamheter för barn till psykiskt sjuka som drivs i 
olika regi på olika orter. Dessa är tyvärr inte ett självklart inslag och existerar beroende 
på om det finns engagerade personer som tagit initiativ till detta. Studier (Fredriksson & 
Rosenström, 2005) visar att gruppverksamhet kan fylla en viktig funktion för dessa barn 
och kräver förhållandevis små resurser. Samhället har allt att vinna på preventivt arbete. 
Det är också viktigt att vuxna anhöriga till psykiskt sjuka erbjuds psykologiskt stöd, då 
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de lever med en stor börda. I Östman studie (2000) hade hälften av de anhöriga själva 
psykiska besvär som var kopplade till deras situation som anhörig. Deltagarna i vår 
studie har skaffat sig stöd på egen hand bland annat genom anhöriggrupper, endast ett 
fåtal  har erbjudits terapi.  
 
Det finns starka fördomar mot gruppen psykiskt sjuka och synen på de med psykisk 
sjukdom bland annat i medierna är problematisk, där det ofta målas upp en snedvriden 
bild som exempelvis att många är våldsamma och farliga för andra. I verkligheten är 
den största gruppen av psykiskt sjuka deprimerade kvinnor (Skerfving, 2005). 
Organisationer som Handisam arbetar för att sprida information och minska fördomar. 
Omvärldens attityder till psykisk sjukdom påverkar i hög grad hur svårt eller lätt det är 
för föräldrar och barn att berätta öppet om sin situation när en förälder lider av psykiska 
besvär. 
 
Det skulle vara intressant att i vidare forskning utveckla och fördjupa aspekter av de 
teman som framkommit i denna studie.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledning  

- Presentation av undersökningsledaren 
- Intervjuns planerade längd 
- Syftet: ”Upplevt, Hanterat och Påverkats under uppväxten och idag?”  
- Frivillig medverkan  
- Band och material raderas  
- Konfidentiellt 
- Uppsatsen kommer att finnas på Psykologiska institutionens hemsida.  
- Eventuella frågor? 

 
Självhjälps-/anhöriggrupp (För de deltagare som har erfarenhet av detta)  

- Varför började du i självhjälps-/anhöriggrupp? 
- Vad har deltagande i gruppen givit dig, eller inte? 

 
Föräldern/Uppväxten  

- Berätta om föräldern. Vet du något om diagnosen? 
- När förstod du att din förälder var sjuk?  
- Berätta om hur du upplevde det då. Hur kändes det, vad tänkte du?  
- Hur hanterade du det?  
- Hur yttrade sig förälderns sjukdom under uppväxten?  
- Hur påverkade det ditt liv? 
- Vilka känslor dominerade inför föräldern? Hur mådde du under uppväxten? 
- Vilka problem fanns? Vad var värst?  
- Hur har du löst problemen?  

 
Relationer till andra 

- Hur reagerade/hanterade övriga i familjen förälderns sjukdom?  
- Pratade man om känslor i familjen?  
- Den andra föräldern, stöd eller belastning? 
- Hur upplevde du det inför omgivningen? Öppenhet/slutenhet. Minskad kontakt 

med släkt och vänner? 
 
Stöd 

- Har du fått något stöd angående din förälders sjukdom?  
- Från vem/vad har du fått stöd? Vad betydde det?  
- Annat stödjande, eller där du fick andrum, som skola, idrott? 
- Vad har du önskat dig för stöd?  

 
Relation idag 

- Berätta om hur din relation ser ut idag till föräldern. 
- Hur upplever du idag att ha en förälder med bipolär sjukdom? Tankar, känslor?  
- Hur hanterar du det idag? (Har man ”kommit till ro”?) 
- Känner du dig lik föräldern, eller känner du igen dig i föräldern? 

 
Påverkan 

- Tror du att din uppväxt har påverkat dig som person och dina relationer till 
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andra, och i så fall hur?  
- Eventuell rädsla för att själv bli sjuk? 
- Eventuella lärdomar, vinster, förståelse? 

 
Avslutning 

- Har du något att tillägga som du tycker att jag glömt att fråga om?  
- Tack! 
- Har du några frågor? 
- Hur var det?  
- (Något som du berättat som du inte vill ha med i uppsatsen?) 
- Berätta mer i detalj om syfte och upplägg om intervjudeltagaren är intresserad 
- Ge namn och nummer 
- Går det bra att jag hör av mig om jag undrar över något? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 
 

Information till dig som intervjudeltagare 
 
Hej! Jag heter Elin Fornö/Camilla Blom och studerar på psykologlinjen vid Stockholms 
universitet. Denna termin skriver jag på min examensuppsats, vilket är det sista vi gör 
innan utbildningen är klar. Ämnet jag har valt för min uppsats är ”Barn (18 år eller 
äldre) till personer med bipolär/manodepressiv sjukdom”. 
 
Jag tycker att det skulle vara mycket intressant och givande att göra en studie om 
anhöriga till personer med någon form av bipolär/manodepressiv sjukdom. Anhöriga till 
psykiskt sjuka är ett ämne som det inte skrivits eller forskats så mycket om i Sverige, 
men som under senare tid mer har kommit att debatteras offentligt. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur man som anhörig har upplevt under uppväxten 
och upplever idag att ha en förälder med bipolär/manodepressiv sjukdom. Det är de 
egna reflektionerna, tankarna och erfarenheterna som står i fokus.  
 
Intervjun beräknas ta ca 1 timme och platsen för intervjun kommer vi överens om 
tillsammans. Intervjuerna spelas in på band och det är bara jag som kommer att lyssna 
på dem. Allt material behandlas konfidentiellt och man kommer inte att kunna 
identifiera någon person i uppsatsen. Intervjumaterialet inklusive bandupptagningen 
raderas efter avslutat arbete. All medverkan är frivillig och man kan när som helst 
avbryta sin medverkan.  
 
Uppsatsen beräknas vara klar under våren eller sommaren 2007/2010 och slutresultatet 
kommer du att kunna ta del av på psykologiska institutionens hemsida.  
 
Om du tycker det skulle vara intressant att delta i studien, och/eller om du har några 
frågor för att få veta mer, hör gärna av dig till mig! På e-mail: …. eller telefon: …. 
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