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Sammanfattning 

Studiens syfte är att genom en litteraturstudie, belysa tidigare forskning kring hur 

föräldraskap kan påverkas av en bipolär diagnos. Fjorton referee granskade 

artiklar analyserades. Artikelanalysen gav svar på hur aktuell forskning framställs. 

Resultatet sammanställdes under fyra rubriker – sjukdomens konsekvenser och 

behandlingsperspektiv, negativa konsekvenser för barn, vikten av omgivningens 

stöd och fördomar mot föräldrar med bipolär diagnos samt fäder i bipolär diagnos. 

Det framkom att föräldrar som har bipolär diagnos är i behov av stöd i sitt 

föräldraskap-, samt att barnen ifråga är i behov av stöd för att inte utveckla egen 

psykisk ohälsa.  

 

NYCKELORD:  Parenting, Bipolar Disorder, Mental Illness, Family,  

 Father. 
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Inledning 

Begreppen ”barn som far illa”, ”barn i riskzon”, ”utsatta barn” och ”barn i fara” reflekterar en oro 

för barn som lever i ohälsosamma förhållanden. Studier visar på att vart tionde barn i det svenska 

samhället befinner sig i riskzon. Ytterligare fakta kring föräldrar som utsätter sina barn för fara är 

att majoriteten av dessa föräldrar behandlar sina barn illa för att dem är stressade eller utslitna. 

Socialstyrelsens studier belyser tre grundläggande skäl till varför föräldrar slår sina barn. 

• Fysisk bestraffning, som del i barnuppfostran 

• Stressutlöst våld 

• Våld till följd av föräldrars psykiska problem 

Idag förekommer betydligt mindre våld i sammanhang med barnuppfostran i det svenska samhället, 

visar socialstyrelsens forskning år 2010. Men så tidigt som 1960-talet innehöll barnuppfostran för 

det flesta svenska föräldrar fysisk bestraffning. Idag visar dock studier på att 90 % av alla vuxna 

finner denna del av barnuppfostran opassande.  Socialstyrelsens studie menar på att kunskap varit 

nyckeln till förebyggandet av detta beteende i samband med barnuppfostran. Vidare tycks det 

stressrelaterade våldet vara svårare att förebygga. En av många orsaker till stressutlöst våld i 

relation till barn är att föräldrar hamnar i något som kallas ”vardagslivets vanmakt”, där 

frustrationen över att få ihop ansvaret för en familj samt arbetsliv och karriär går ut över barnen 

ifråga. Socialstyrelsens studie påvisade dock, att det är svårast att bemöta och förebygga våld till 

följd av förälderns psykiska problem. I situationer med föräldrar som lider av manifest eller 

återkommande psykisk sjukdom ligger stor vikt att alla som kommer i kontakt med dem eller deras 

barn verkar för att de ska få den professionella/kvalificerade hjälp som behövs. Barn till dessa 

föräldrar lever under en särskild utsatthet som kräver uppmärksamhet och hjälp av omgivningen, för 

att de ska komma i kontakt med rätt sorts samhällsvård (Wasberg, 2010).  

En tanke kring dessa barn och deras utsatthet väckte många frågor hos oss. Bland annat varför just 

våld till följd av föräldrars psykiska problem klassades som ett av dem mest svårbemötta 

riskfaktorerna? Vidare belystes barn till föräldrar med återkommande psykisk sjukdom vara i stort 

behov av att omgivningen verkade för att de skulle få kvalificerad hjälp. Vad i återkommande 

psykisk ohälsa orsakar denna sorts utsatthet så att dessa barn är i behov av kvalificerad hjälp?  

Med detta i åtanke väcktes intresset för föräldraskap under bipolär diagnos i denna uppsats.  

Sjukdomen bipoläritet är ett omnämnt begrepp och är ett så kallat affektivt sjukdomstillstånd. En 

affektiv sjukdom är en psykisk sjukdom som kännetecknas av dramatiska förändringar eller ett 
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extremt humör. Ett bipolärt sjukdomstillstånd förhöjer stämningsläget till mani eller sänker 

stämningsläget till depressionsnivå, vidare har denna sjukdom en karaktär som är återkommande. 

Sjukdomen har så kallade skov, detta innebär att den sjuke under perioder övergår till ett relativt 

normalt liv för att sedan drabbas av förhöjda, försänkta eller maniska sinnesstillstånd. 

Kombinationen med dessa stämningslägen eller förväxlingen mellan dessa stämningslägen 

uppfattas som svårhanterliga (Häggström, 2007). De svårhanterliga stämningslägena samt de olika 

återkommande sinnesstämningarna väcker frågan, hur hanteringsbar denna sjukdom är i ett 

föräldraskap? Med denna studie försöker vi utöka kunskaper kring hur ett föräldraskap påverkas av 

en bipolär diagnos. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning belysa hur föräldraskap kan 

påverkas av en bipolär diagnos.  

 

Frågeställningar 

     - Hur framställs föräldraskap och bipoläritet i aktuell forskning?  

     - Hur påverkas barn till föräldrar med bipolär sjukdom?  

 

 



Metod 

Denna kvalitativa litteraturstudie har till syfte att analysera tidigare vetenskapliga artiklar kring 

ämnet föräldraskap och bipoläritet. För att en artikel ska anses vara vetenskaplig bör alla 

påståenden finna stöd i tidigare forskning eller i egna resultat samt att artikeln ifråga bör 

förmedla ny kunskap (Friberg, 2006). Inledningsvis valde vi att göra en allmän och bred sökning 

på ämnet för att framhäva hur mycket material som fanns att arbeta med. Vidare valde vi att 

avgränsa sökningen till det mest relevanta resultaten som speglade de delar vi ville belysa i detta 

arbete, nämligen kombinationen av sjukdomen och föräldraskapet. Vi använde oss av 

databaserna Academic Search Elite & PsycINFO. Vi valde Peer Reviewed funktionen som 

enbart visar de vetenskapligt granskade artiklarna. Många artiklar framställde dock, barnens 

levnadsvillkor utifrån föräldrar med bipolär diagnos, vilket inte riktigt matchade vår 

utgångspunkt i denna studie. Vi valde därmed att framställa en del av dessa artiklar som belyste 

bland annat barnens konsekvenser, sjukdomens konsekvenser för dem drabbade, olika 

behandlingsmetoder, med mera. Vidare valde vi även artiklar som belyste omgivningens 

påverkan på dessa föräldrar i ett föräldraskap. Vidare valde vi att begränsa oss till vetenskapliga 

artiklar som tryckts under åren 1999-2012, för att framställa en relativt tillförlitlig studie basera 

på den nyaste forskning. Dock visade det sig att forskningen som var Peer Reviewed granskad, 

som vi valde började vid år 2001 och slutade vid år 2011. Vi valde vidare att använda oss av 

engelska sökord, då vi vill den internationella forskningen kring ämnet. Sökorden som använde 

oss av var följande engelska ord; (Parenting, Bipolar Disorder, Mental Illness, Family & Father). 

Genom att kunna uppnå bästa möjliga resultat i sökningen använde vi oss av olika böjningar av 

orden. När vi sedan hittade artiklar som stämde överens med vår studies forskningsfråga, läste vi 

igenom artiklarna och valde relevant fakta utifrån vad som återspeglar syftet i vårt arbete. Utifrån 

denna urvalsprocess kom fjorton vetenskapligt granskade artiklar att bilda det empiriska 

underlaget för vår studie.  



TABELL 1 en översikt av sökningsproceduren. 

   

 Dat. Inform,    Antal träffar              Antal valda             Utvärdering: vad       
  Sökn.          källa                       fann vi?                     

    
    18/5 Academic             10                     1                  Få relevanta träffar som 
         Search Elite     peer reviewed                  uppfyllde studiens syfte. 
                           (advanced search,  
        1999- 2011) 
   
              18/5 Academic            15  1                    Få relevanta träffar som 
         Search Elite     peer reviewed                  uppfyllde studiens syfte. 
                           (advanced search,  
        2002- 2011) 
 
 
               18/5 Academic              628                      3                   Många relevanta träffar som 
         Search Elite     peer reviewed                   uppfyllde studiens syfte. 
                            (advanced search,  
        2002- 2012) 
   
 
   
    23/5 PsycInfo               54                      1                    Många relevanta träffar som                            

  (advanced search,   peer reviewed                    uppfyllde studiens syfte. 
               1999- 2012)            

      . 
      

 23/5 Academic              188                      2                      Många relevanta träffar som 
                            Search Elite     peer reviewed                    uppfyllde studiens syfte. 
                            (advanced search,  
        2002- 2012) 
         

  
 
     23/5 Academic              15                       2                    Några relevanta träffar som 
         Search Elite     peer reviewed                    uppfyllde studiens syfte. 
                            (advanced search,  
        2002- 2012) 
 
 

     23/5 Academic              94                      1                    Få relevanta träffar som 
                            Search Elite     peer reviewed                    uppfyllde studiens syfte. 
                            (advanced search,  
       2002- 2012) 
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25/6  Academic              137                      3                    Många relevanta träffar som 
                            Search Elite     peer reviewed                    uppfyllde studiens syfte. 
                            (advanced search,  
       1999- 2012) 
 
 
 

15/6  PsycInfo               50                       1                     Många relevanta träffar som                         
  (advanced search,     peer reviewed                     uppfyllde studiens syfte. 

       1999- 2012)      

 

 15/6 PsycInfo               54                      1                     Flera relevanta träffar som                              
 (advanced search,     peer reviewed                   uppfyllde studiens  syfte. 

      2001- 2012)  

 

  
18/7 PsycInfo              162                      1                     Många relevanta träffar som  

  (advanced search,      peer reviewed                   uppfyllde studiens syfte. 
  1999-2012) 

 
 
26/7 Academic                61                      3                     Några relevanta träffar som 

  Search Elite        peer reviewed                   uppfyllde studiens syfte. 
  (advanced search, 
  1999- 2012)   

   
 

26/7 PsycInfo               10                      1                     Få relevanta träffar som 
                         (advanced search         peer reviewed                   uppfyllde studiens syfte. 
  1999-2012) 
 
 

 
31/7 PsycInfo               106                     4                     Några relevanta träffar som 

                         (advanced search         peer reviewed                  uppfyllde studiens syfte. 
  1999-2012) 
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               Metoddiskussion 
 

Den analysmetod vi använde oss av var följande; Vi valde att i denna forskning begränsa oss till 

vetenskapliga artiklar som tryckts under åren (1999 - 2012), för att framställa en relativt 

tillförlitlig studie baserad på den nyaste forskningen. Dock visade det sig att forskningar som var 

Peer Reviewed granskad började vid år 2001 och slutade vid år 2011. Vi valde vidare att använda 

oss av engelska sökord, då vi ville nå den internationella forskningen. Det engelska sökorden var 

följande: Parenting, Bipolar Disorder, Mental Illness, Family & Father. För att uppnå bästa 

möjliga resultat i sökningen använde vi oss av olika ordböjningar. När vi sedan hittade artiklar 

som stämde överens med vår studies forskningsfråga, läste vi igenom abstrakten och valde 

relevant fakta utifrån vad som återspeglade syftet i vårt arbete. Utifrån denna urvalsprocess kom 

fjorton vetenskapligt granskade artiklar att bilda det empiriska underlaget för vår studie. Under 

analysen av artiklarna fann vi upprörande lite fakta kring fäder i denna position, det vill säga fäder 

med bipolär diagnos i föräldraskap, dock uppkom några få studier som belyste detta ämne.  

Vidare är det en omtalad risk med litteraturstudier ett selektivt urval, man menar på att forskarna 

kan begränsa sig till endast adekvata artiklar så att urvalet blir selektivt och forskningen därmed 

mindre tillförlitlig (Friberg, 2006). Vi har därmed valt att utföra denna forskning självkritiskt, med 

denna åsikt i tanken. Vi har valt att begränsa oss efter forskningar som gjorts under perioden 

(2001-2011), under arbetets gång framkom svårigheter i att finna ny relevant forskning kring 

ämnet, därmed blev vi tvungna att utvidga sökningarna och även ta med äldre forskningar. Urvalet 

av våra artiklar är baserat på tillförlitligheten i metoden samt relevansen i innehållet för denna C-

uppsats. Den äldsta forskningen i denna litteraturstudie är från år 2001. Vi är väl medvetna om att 

detta problemområde är ett forskningsrikt område, där det med åren kommer utföras forskningar 

med förbättrade metoder samt nyare och mer tillförlitliga resultat. Vidare innebär detta att ny 

forskning som kan bevisa motsatsen till våra resultat kan framkomma i framtiden, då all forskning 

förbättras med åren. Dock har vi i dagens läge utgått från dem nyaste vetenskapligt granskade 

forskningarna i området. Uppsatsens frågeställningar vägledde oss i valet av relevanta artiklar. Vi 

skapade en överblick på dessa områden och utförde en systematisk genomgång av dessa artiklar. 

Då kvalitativa och kvantitativa studier framställer olika delar i ett forskningssyfte valde vi att göra 

en litteraturstudie som kombinerar dem både. De kvalitativa och kvantitativa studierna skildrar 

omfattande svar på vår forskning – på olika sätt.  
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RESULTAT 

Vi valde att leta artiklar på egen hand då vi inte bor i samma stad, när vi hade funnit fjorton 

artiklar valde vi att träffas och diskutera artiklarnas innehåll samt finna en relevant och gemensam 

utgångspunkt i alla dessa artiklar som kunde bidra med en röd tråd i denna uppsats. Under 

analyserandet av dessa artiklar fann vi fem olika aspekter av föräldraskap under bipolär diagnos 

värda att belysa. Dem flesta studierna hade en gemensam utgångspunkt, och det var att de flesta 

forskare belyste just dessa fem aspekter, dock ur olika perspektiv. Aspekterna rörde sig kring 

sjukdomens konsekvenser i samhället, olika behandlingsmetoder, konsekvenser för barn till dem 

drabbade, omgivningens påverkan på sjukdomen samt fädrar med bipolär diagnos under 

föräldraskap. Vi valde därmed att fokusera på dessa aspekter i denna uppsats. Efter analys av 

dessa artiklar framkom följande undertitlar som passande våra två frågeställningar; ” Sjukdomens 

konsekvenser samt behandlingsperspektiv”, ”Negativa konsekvenser för barn.”, ”Vikten av 

omgivningens stöd samt fördomar mot föräldrar med bipolär diagnos.” och ”Fäder i bipolär 

diagnos”. Den sista undertiteln fick sin roll, då vi under analysen av dessa artiklar lag märke till 

att det endast var några fåtal studier som belyste det manliga genusperspektivet inom detta 

problemområde, det vill säga föräldraskap under bipolär diagnos. Vidare har vi även analyserat 

studiernas metodtillhörighet och plats för utförande, det vill säga de olika länder studierna utförts 

i. Vi har utifrån dessa fakta kommit att analysera och beskriva artiklarnas resultat i denna 

 

Sjukdomens konsekvenser samt behandlingsperspektiv. 

Våra två frågeställningar gav oss en överblick över problemområdet inom fyra olika aspekter. 

Blad dessa aspekter fann vi sjukdoms konsekvenser och behandlingsperspektiv. Hur 

föräldraskapet påverkas utifrån bipolär diagnos tar forskarna Wilson & Crowe (2008), Kennedy & 

McQueen (2010), Dore & Romans (2001), Mowbray, Bybee, Oyserman, MacFarlane & Bowersox 

(2006) & Bhugra & Flick (2005) upp i sina olika forskningsrapporter som påvisar att den bipoläre 

föräldern i dess maniska perioder kan förorsaka våld och att det blir ett skärskilt bekymmer för 

barnen samt att betydelsen av adekvat vård har en stor betydelse. Forskarna Kennedy & 

McQueens (2010) fallstudie visade på att föräldrar med bipolär diagnos lever under en ihållande 

irritation, impulsivitet samt impulsiv aggression i relationen till sina barn, något som ger dessa 

barn sämre förutsättningar gentemot barn till friska föräldrar. Vidare menar forskarna Kennedy & 

McQueen (2010) att familjer med en familjemedlem som insjuknat i bipolär sjukdom tenderar att 

ha mer negativ kommunikation, än familjer där bipolär diagnos inte existerar. Dessutom är 
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familjer med biopolär sjukdom mer konfliktfyllda och mindre sammanhängande enligt Kennedy 

& McQueen (2010). Wilson & Crowe (2008) påpekar utifrån sin studie att de bipolära föräldrarna 

är i behov av att kontrollera sina känslor i relation till sina barn. Wilson och Crow (2008) utförde 

en kritisk diskursanalys med intervjuer på fem olika familjer, varav minst en av föräldrarna led av 

bipolär diagnos.  Diskursanalysen påvisade att föräldraskap under bipolär diagnos har en påverkan 

på relationen dessa föräldrar har till sina barn . Dessa föräldrar känner ett behov av att minska och 

kontrollera sina känslor i relationen till sina barn. För att minska de bidragande konsekvenserna 

för barn till bipolära föräldrar så fanns behovet av självkontroll i föräldraskapet som en röd tråd 

genom forskningarna.  

Även våld kan vara ett förekommande bekymmer för dessa föräldrar under maniska perioder, där 

frustrationen kan leda till våld i hemmet. Sjukdomen tar väldigt individuellt på olika människor 

och behöver inte alls ha samma bieffekter enligt Dore & Romans (2001). I Wilson & Crowe 

(2008) studie påvisas att föräldraskap i samband med psykisk ohälsa kan prägla en förstärkt bild 

av ett negativ föräldraskap och otillräcklighet (Wilson & Crowe 2008).  

Triple P är en självhjälps grupp som forskarna Gregory & Fritz (2007) refererar till. Triple P står 

för Positivt Föräldraskap och kan leda till minskade utmaningar i själva barnuppfostran och 

föräldraskapet. Utifrån detta byggs programmet på främjandet av föräldraskapet i positiv riktning. 

Programmet erbjuder även metoder för att förebygga ökad risk gällande beteendestörningar och 

emotionella störningar hos barn till föräldrar med bipolär diagnos (Gregory & Fritz 2007). Även 

forskarna Bhugra & Flick (2005) tar upp vikten av vård för den bipolära föräldern. Då sjukdomen 

bipolär är försvagande och omfattar ett pendlande mellan depression, mani och hypomani. I 

forskningsrapporten belyses vikten av rätt hjälp och att utifrån adekvat hjälp möta den bipolära 

föräldern för att kunna uppnå bästa sinnestillstånd enligt Bhugra & Flick (2005).  

Forskaren Fox (2009) forskningsrapport är baserad på den roll som föräldern har i relation till sina 

barn, samt vikten av rätt behandling för den drabbade föräldern med fokus på att reducera de 

konsekvenser dessa familjer utsätt för. Forskaren framställer de olika pedagogiska program som 

existerar och arbetar med de bipoläras anhöriga. Hon belyser vikten av de anställdas förmågor att 

bemöta varje familjs individuella behov. Vidare har Fox utvecklat ett behandlingsprogram som 

arbetar med dem insjuknas familjer. Genom att utöka familjemedlemmarnas kunskap med 

information kring sjukdomen bipoläritet, mediciner, stress och missbruk menar forskaren på att 

detta underlättar familjesituationen och sjukdomens påverkan på familjelivet. Vidare erbjuder 
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programmet strategier för effektiv kommunikation och olika problemlösningar. Detta menar 

forskaren Fox är ett lämpligt sätt att arbeta med den insjukna och dennes familj. 

Flera av de funna studierna visar att föräldraskapet påverkas av den psykiatriska diagnosen. 

Forskare menar att sjukdomen leder till emotionella problem i föräldraskapet som forskarna 

Wilson & Crowe 2008, Vance, Jones, Espie, Bentall & Tai 2008, Gregory & Fritz 2007, Dore & 

Romans 2001 & Birmaher, Axelson, Goldstein, Monk, Kalas, Obreja, Hickey, Iyengar, Brent, 

Shamseddeen, Diler, & Kupfer, (2010) hävdar i sin forskningsrapport, bland annat att förskolebarn 

har en ökad risk för att utveckla ADHD och har en högre grad av maniska och depressiva symtom 

belyses i deras rapport.  

 

Negativa konsekvenser för barn. 

Samtliga artiklar som analyserades pekade enhälligt på att föräldraskapet påverkas negativt om 

ingen åtgärd sätts in för att stödja dessa föräldrar som har bipolär diagnos. Enligt Mowbray & 

Mowbray (2006), Mowbray, Bybee, Oyserman, MacFarlane & Bowersox (2006) visar denna 

negativitet sig genom att barn till bipolära föräldrar är mer benägna att utveckla 

emotionella/beteendemässiga svårigheter, än barn till föräldrar utan bipolär diagnos. Vidare menar 

forskarna Kennedy & McQueen (2010) med sin fallstudie på att affektiva sjukdomar såsom leder 

till bristande föräldraskap, då dessa föräldrars barn bar majoriteten av namnen som präglade olika 

socialförvaltningens journaler med register på fysisk misshandel, vanvård samt sociala 

omhändertaganden. Tidigare studier har enligt ovanstående forskare visat att den insjunknes 

föräldrars levnadssätt återspeglar sämre förutsättningar för deras barn, jämfört med barn till 

psykiskt stabila föräldrar. Ytterligare en aspekt av bipoläritet och föräldraskap belyses i Kennedy 

& McQueens (2010) studier, nämligen barns reducerade utveckling av funktionsförmågor. 

Svårigheter av känsloregleringar för barn, även sjukdomens genetiska överföring belyses. Där 

forskarna framställer att den försämrade utvecklingen av känsloreglering hos barn till bipolära 

föräldrar är en effekt av det emotionella bristande föräldraskapet de levt under. Vidare framställer 

forskningen att barn till bipolära föräldrar löper en ökad risk att utveckla psykopatologi enligt 

Muralidharan, Yoo, Ritschel, Simenova & Craighead (2010). Forskarna Birmaher, Axelson, 

Goldstein, Monk, Kalas, Obreja, Hickey, Iyengar, Brent, Shamseddeen, Diler & Kupfer (2010) 

påvisar i sin forskning att barn till bipolära föräldrar löper en ökad risk att utveckla ADHD samt 

maniska och depressiva symtom, än barn till föräldrar som inte lever under dessa förhållanden.  

 



 
 

14 

Vikten av omgivningens stöd samt fördomar mot föräldrar med bipolär diagnos.  

En ytterligare aspekt som belystes under forskningens gång var vikten av omgivningens stöd samt 

fördomar mot föräldrar med bipolär diagnos.  De artiklar som analyserades framställde vikten av 

att uppmärksamma föräldraskapet i fråga med patienter som lider av bipolär diagnos. De har 

utförts en forskning som påvisat att bipolära föräldrar har ett behov av mer uppmärksamhet riktad 

mot föräldraskapet från omgivningen, för att klara de påfrestade situationer som kan uppstå i 

samband med bipolär sjukdom och barnauppfostran. Forskarna menar på att positiv 

uppmärksamhet även kallad stöd kan främja föräldraskapet och ge positiv effekt i barnauppfostran 

samt relationen mellan föräldrar och barn (Mowbray, Bybee, Oyserman, MacFarlane, & Boweros 

2006). Detta påstående stärks även av Dore & Romans (2001), vars forskning beskriver effekter 

vid motsatsen, det vill säga negativ uppmärksamhet riktat mot föräldraskapet vid bipolär diagnos. 

De menar att föräldrar som lider av en bipolär diagnos har omfattande problem med hanteringen 

av känslor i föräldraskap och omgivningens tankar kring detta. Forskarna visar att föräldrar med 

bipolär diagnos upplever stor press från omgivningen, förutom osäkerheten kring otillräckligt 

föräldraskap finns en osäkerhet kring omgivningens fördomar om dem. Dore & Romans (2001).  

Forskarna Wilson & Crowe (2008) beskriver att föräldrar med psykisk sjukdom upplever en 

skärpt övervakning i sitt föräldraskap av omgivningen, samt där rollen som förälder granskas och 

rädslan finns att deras barn kan tas ifrån dem. Utifrån denna upplevelse av bevakning fanns 

känslan av värdelöshet eller överdriven eller olämplig skuld, beroende på om omgivningens 

åsikter varit negativa. Vid fördomar kunde dessa föräldrar präglas av en förstärkt bild av 

otillräcklighet enligt Wilson & Crowe (2008).  

 

 

Fäder i bipolär diagnos. 

Artiklarna som analyserades gav även en överblick i Genusperspektiv. I denna aspekt belyses 

fäder i bipolär diagnos. Vad som framkommer från litteraturstudien av Bradley & Slade (2011) är 

att nästan en tredjedel av alla nyblivna fäder i riskzonen för att utveckla posttraumatisk stress-

symton och manodepressiv sjukdom under barnets första levnadsår. Manodepressiv är det tidigare 

namnet för bipolär sjukdom. Detta är något som kan påverka deras interaktion med barnet, 

mannens samspel med sin livspartner i uppfostran av barnet samt barnets eget beteende.  I dessa 

fall kan mannen även känna en rädsla för att skada sitt barn. Om mannen upplever att han inte 

stödjer sin partner under förlossningen eller känner sig pressad i att delta under en förlossning kan 

en bipolär diagnos eller psykos utvecklas.  Forskarna Frans, Sandin, Reichenberg, Lichtenstein & 
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Långström (2008)  påvisar i sin forskning att risk för bipolär diagnos hos barn till äldre fäder är 

mer förekommande. I resultatet framkom en ökad riskfaktor i sammanhang med faderns stigande 

ålder och överföringen av bipolär diagnos till barnet/barnen ifråga.  Forskara Menezes, Lewis, 

Rasmussen, Zammit, Sipos, Harrison, Tynelius & Gunnell (2010) menar på att överföringen av 

bipolär diagnos förutom arv även är associerat till både faderns och moderns ålder.  

 

 

 

TABELL 2 en översikt över forskningsartiklarna. 

 

             
            Författare          Typ av studie       Syfte               Metod                Land                 Slutsatser 
                  Urval 

 
            Wilson, L &         Kvalitativ                  Att se  hur föräldrar              Intervju         Nya Zeeland                    Att se utmaningen  
            Crowe, M.           (5 föräldrar)               som har bipolär                               för arbetare som  
            2008                        diagnos kan bygga                              arbetar med föräldrar 
                        sin roll son förälder.                             som har bipolär 
                                diagnos och utifrån 
                                                                              det stödja föräldrar. 
 

           Vance, Y.H.             Kvalitativ                Att undersöka                      Intervju           Storbritannien                 Att se skillnader 
              Jones, H.S,               (20 föräldrar,           relationer                               i bipolära familjer under 

            Espie, J.                     23 barn)                mellan föräldrars                               miljö, föräldraskaps- 
            Benrall, R &                         kommunikations                                                                                  stil och humör. 
           Tai, S 2008                                              stilar och familje-            
                          miljö med bipolär 
                          sjukdom och deras  
                          barn. 
 
       
            Kennedy, R &         Kvalitativ              En beskrivning                      Intervju       Storbritannien              Maniska eller  
            McQueen, D.           Fallstudie              av en familj från                                                          hypomaniska 
            2010                         moderns bipolära                                                        episoder i moderns 

                          sjukdom.                               bipoläritet. Något som   
                                  ledde till att barnen    
                                          fanns med i register 

                                      för vanvård.   
          

   
               Dore, G &                Kvalitativ               Behovet av fram-                  Intervju             Australien                   Våld är ett skärskilt 
               Romans, S-E.           (41                         gångsrik hantering                                                       bekymmer när  
               2001                         vårdgivare)            av psykisk sjukdom                              patienten är manisk.  
 
                  
 
          Gregory, K&           Kvantitativ              Att förbättra                   Intervju              Storbritannien             Att genom detta 
               Fritz, M.D.               (774                        föräldrars                                program motverka 
               2007                    föräldrar)                beteende                                en ökad risk  för 
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                            till sina barn.                                beteende störningar. 
 
 
         Mowbray, C.T&      Kvantitativ              Att beskriva                       Intervju             Amerika                       Forskning visar  
               Mowbray, O.T         Longitudinell          situationen för barn                      Förenta                        att barn till psykiskt  
               2006                        (61 vuxna)               till bipolära föräldrar.                     Staterna                       sjuka är mer benägna 
                            Samt beskriva skyddande                                att utveckla emotionell/ 
                            och riskfaktorer barnen                                  beteendemässiga  
                            upplevde i barndom.                                       problem eller  
                            Samt att se förhållandet                                 psykiatriska diagnoser. 
                            mellan de vuxna bipolära      
                            och barnen. 
 
  
               Mowbray, C.T     Kvantitativ              Undersökte kön, etnicitet           Intervju             Amerika                    Moderns bipolära  
                  Bybee, D.            Longitudinell           ras, åldersskillnader i                         Förenta                      diagnos var en  
                  Oyserman, D.      (379 mödrar)           urval av vuxna barn                        Staterna                     betydande faktor för 
                  MacFarlane, P &                          till psykiskt sjuka/                                 de vuxna barnens  
                  Bowersox, N                                        bipolära mödrar.                                                           problem. Som visade  
                  2006                                     sig i ett behov av mer  
                                                               uppmärksamhet. 

 
                    
                 
                 Fox, M.B                Kvalitativ                Att tydliggöra hur                      Intervju          Amerika                     Att beskriva förlusterna 
                 2009                                                     en bipolär mamma                     Artikel            Förenta                      en mamma med psykisk 
                              kan uppleva                           intervju          Staterna                      sjukdom / bipoläriitet har  
                             psykiatrin.                                  upplevt. 
                    
           
                 Birmaher, B.           Kvantitativ              Utvärdera svårig- Intervju         Amerika      Förskolebarn till bipolära 
                 Axelson, D.            (121 barn, hetsgrad av förskole-                       Förenta      föräldrar  har en ökad risk 
                 Goldstein, B.           83 föräldrar) barn till bipolära                       Staterna      för ADHD och har högre  
                 Monk, K.   föräldrar.         grad av maniska och 
                 Kalas, C.            depressiva symtom än barn 
                 Obreja, M.            till föräldrar utan  
                 Hickey, M-B.           bipolär diagnos.  
                 Iyengar, S.  
                 Brent, D.  
                 Shamseddeen, W. 
                 Diler, P &  
                 Kupfer, D  
                 2010 
            
 
               
 

           Muralidharan, A.    Kvantitativ              Att se riskfaktorer                     Intervju             Amerika                      Barn till bipolära föräldrar 
                 Yoo, D.                  Tvärsnitt &              hos barn till bipolära                 Litteratur           Förenta                       kan ha en ökad risk att  
                 Ritschel, A.L          Longitudinella        föräldrar.                         Studie                Staterna                      utveckla psykopatologi 
                 Simeova, I.D          Studier                                     med flera olika faktorer. 
                 Craighead, E:W. 
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                  2010       
  
             Bhugra,D. &          Kvalitativ                Vikten av rätt vård                     Intervju            Amerika                    Bipolär sjukdom 
             Flick,G.                                                  för personer med                       Artikel              Förenta                      är en kronisk samt  
                 2005                                                        bipolär sjukdom.                       Studie               Staterna                     försvagande sjukdom 
                                       som kan ge allvarliga 
                                       konsekvenser för deras  
                                      familj och samhälle.  
 
              
 

           Bradley, R &          Kvantitativ             Undersöka området,                    Intervju            Storbritannien            Upp till en tredjedel 
            Slade, P.                          förekomst och riskfaktorer         Litteratur                                 av män kan uppleva  
                 2011                           för psykiska problem som          Studie                                 depressiva symtom under  
                                 fäder upplever efter barnets                                   det första året efter ett  
                                       födelse.                                   barnet föds.  
 
              
                 Menezes, P-R.       Kvantitativ             Att kontrollera                            Kohort             Storbritannien           Risken för bipolär  
                 Lewis, G.                                              om hypotesen                            Studie        diagnos associerat     
                 Rasmussen, F.                                      att faderns                            (1973-        med både faderns  
                 Zammit, S.                                   ålder innebär                                  1980)                         respektive moderns 
                 Sipos, A.                          en ökad risk för                                  ålder. 
                 Harrison, G.                          barn att ärva  
                 Tynelius, P &                          bipolär diagnos, 
                 Gunnell, D.                          medan moderns  
                 2010                          ålder inte är. 
            
                
                  Frans, E.                 Kvalitativ             Att fastställa om                            Fallkontroll-       Sverige       En association mellan 
             Sandin, S.               Studie                   avancerade faderliga                       studie        faderns ålder och risk 
             Reichenberg, A.                                   ålder är associerat med         för bipolär sjukdom 
                  Lichtenstein, P                                     bipolär sjukdom hos          hos barn till äldre män 
                 &  Långström, N.                                 avkomman, samt om det fanns          noteras. Där risken ökade  
             2008                                                   skillnad av risk i analys av tidigt          med stigande faderlig ålder. 
                                                    debut i bipolär diagnos hos barnen. 
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Diskussion 
 
I denna litteraturstudie valde vi ett problemområde utifrån de tre riskfaktorerna som ligger nära till 

hands för barn som far illa, nämligen fysisk bestraffning som del i barnuppfostran, stressutlöst 

våld och våld till följd av föräldrars psykiska problem. Den sist nämnde riskfaktorn intresserade 

oss mest. Varför är just barn till föräldrar med återkommande psykisk ohälsa inom riskzonen – 

barn som far illa? Vad är det för bidragande konsekvenser för dessa barn som gör dem till föremål 

för denna sorts utsatthet? Vidare uppkom syftet i denna litteraturstudie; att utifrån tidigare 

forskning belysa hur föräldraskapet kan påverkas av en bipolär diagnos. Föräldrar som lider av en 

bipolär diagnos tenderar enligt ovanstående forskare av olika skäl utsätta sina barn för något som 

inte ligger till grund för en så kallad ”normal” uppväxt, nämligen bristande emotionella relationer 

enligt forskarna Dore & Romans (2001), Gregory & Fritz (2007), Kennedy & McQueen (2010), 

Mowbray & Mowbray (2006), Mowbray, Bybee, Oyserman, MacFarlane & Boweros (2006), 

Muralidharan, Yoo, Ritschel, Simenova & Craighead (2010), Wilson & Crowe (2008), Vance, 

Jones, Espie, Bentall & Tai (2008). En signifikant skillnad i om bipoläritet påverkar föräldraskap 

negativt uppkom under litteraturstudiens gång, alla forskare var eniga om att bipoläritet visade sig 

emotionellt bristande i föräldraskap. Vidare var inte alla forskare eniga om hur samt vilka 

behandlingsmetoder som är mest effektiv för människor med bipolär diagnos i föräldraskap. 

Forskarna Bradley & Slades studie påvisar att upp till en tredjedel av alla män som blir fäder kan 

uppleva depressiva symtom efter barnets födelse. Forskaren Fox påvisar hur detta kan motverkas 

och vilka hjälpmedel som reducerar svårigheter i föräldraskap samt underlättar situationen för 

barnen ifråga. Även forskarna Bhugra & Flick (2005) belyste vikten av rätt typ av vård för varje 

enskild individ med bipolär diagnos. Det alla studier dock hade gemensamt, var vikten av hjälp 

under föräldraskap för bipolära föräldrar. 

Vidare påvisade en studie att den bristande emotionella relationen i föräldraskapet kan bidra med 

allvarliga konsekvenser för barnen enligt Kennedy & McQueen (2010).  Dessa barn lever inom 

ramen av reducerade förutsättningar och klassas som utsatta barn i samhället, detta låg till grund 

för forskarna Mowbray, Bybee, Oyserman, MacFarlane & Bowersox (2006). Forskarna Wilson & 

Crowe (2008), Mowbray, Bybee, Oyserman, MacFarlane & Bowersox (2006) & Dore & Romans 

med flera, (2001) belyste i sina studier en förstärkt bild av ett negativ föräldraskap och en 

otillräcklighet hos föräldrar med bipolär diagnos. En tydlig bild kunde ges av dessa forskare kring 

föräldrars osäkerhet i föräldraskap i samband med en bipolär sjukdom. Detta kan vara en 

bidragande faktor till det bristande föräldraskapet enligt Wilson & Crowe (2008), de menar på att 
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det finns olika faktorer som tillsammans utvecklar en bristande föräldraskap för de föräldrar lider 

av bipolär sjukdom. Vidare utvecklade forskaren Fox vår litteraturstudie genom sina studier, vilket 

framställde möjliga lösningar på dessa negativa känslor. Hon menar att nuvarande behandlings 

eller stödprogrammen borde rikta sig på uppmuntran av föräldraskapet. Att arbeta med hela 

familjen utifrån en stödjande utgångspunkt gentemot den sjuke har enligt forskaren Fox visat sig 

vara väldigt betydande, då den sjuke inte känner sig utpekad, eller som familjens enda 

problematiska punkt Fox (2009). Wilson & Crowe menar på att förväntningarna över vad som gör 

en förälder till en bra förälder förändras över generationer, och att detta är väldigt viktigt att ha i 

åtanke i arbetet med familjer där en medlem lider av psykisk ohälsa (Wilson & Crowe, 2008).  

Förvånansvärt belyste alla forskare samma konsekvens med föräldraskap i samband med bipolär 

sjukdom, och ingen forskare framställde någon fakta som visade motsatsen. Det vill säga att en 

bipolär diagnos har en positiv påverkan på föräldraskap, eller att det inte har en påverkan på 

barnet eller omgivningen. Detta blev en kamp under arbetets gång, då vi med all objektivitet ville 

framställa två dimensioner av frågeställningen, huruvida en bipolär diagnos påverkade ett 

föräldraskap eller inte. Alla artiklar vi fann bestod av forskare som var eniga. Dem alla menade på 

att det var de emotionella delarna som på olika sätt påverkade relationer till barn och familj 

negativt. Bhugra, D & Flick, G. (2005), Birmaher, B. Axelson, D. Goldstein, B. Monk, K. Kalas, 

m.fl. (2010), Bradley, R & Slade, P. (2011), Dore, G & Romans, S-E. (2001), Fox, M.B. (2009), 

Frans, E-M. Sandin, S. Reichenberg, A. Lichtenstein, P, m.fl. (2008), Gregory K. Fritz, M.D. 

(2007), Kennedy, R & McQueen, D. (2010), Menezes, P-R. Lewis, G. Rasmussen, F. Zammit, S. 

Sipos, m.fl. (2010)., Mowbray, C.T & Mowbray, O.P (2006), Mowbray, C.T. Bybee, D, 

Oyserman, D. MacFarlane, P & Bowersox, N ( 2006), Muralidharan, A & Yoo, D. Ritschel, m.fl. 

(2010), Vance, Y.H, Jones, H. S, m.fl. (2008) och Wilson, L & Crowe, M. (2008). 

 

Vidare uppstod ytterligare problem vid sökandet av artiklar som belyste fäder med bipolär diagnos 

och deras relationer till sina barn. Artiklarna vi fann belyste föräldrar i överlag eller mödrar. Till 

slut lyckades vi finna tre artiklar som framställde fäder med bipolär diagnos i relation med sina 

barn. Detta fick oss att fundera kring hur detta forskningsområde ser ut i genusperspektiv. Det vill 

säga, varför finns så mycket forskning som belyser mödrar med psykisk ohälsa i relationer med 

sina barn, eller föräldrar rent generellt, dock mycket mindre om fäder i samma situation? En av 

forskningsartiklarna som vi fann belyste att förskolebarn med föräldrar som har bipolär diagnos, 

har en ökad tendens att utveckla ADHD, maniska symtom samt depressiva symtom. Vilket vi då 
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tolkar som att bipolär diagnos har en ökad tendens att föra psykisk ohälsa och andra diagnoser 

vidare i generationer.  

Som tidigare nämnt var alla forskare eniga om att psykisk ohälsa har en negativ påverkan på 

föräldraskapet. För att minska de negativa konsekvenserna i föräldraskapet så fanns under alla 

forskningar ett behov av självkontroll som en röd tråd för bäst fungerade föräldraskap enligt 

forskarna Bhugra, D & Flick, G. (2005), Birmaher, B. Axelson, D. Goldstein, B. Monk, K. Kalas, 

m.fl. (2010), Bradley, R & Slade, P. (2011), Dore, G & Romans, S-E. (2001), Fox, M.B. (2009), 

Frans, E-M. Sandin, S. Reichenberg, A. Lichtenstein, P, m.fl. (2008), Gregory K. Fritz, M.D. 

(2007), Kennedy, R & McQueen, D. (2010), Menezes, P-R.  Lewis, G. Rasmussen, F. Zammit, S. 

Sipos, m.fl. (2010)., Mowbray, C.T & Mowbray, O.P ( 2006), Mowbray, C.T. Bybee, D, 

Oyserman, D. MacFarlane, P & Bowersox, N ( 2006), Muralidharan, A & Yoo, D. Ritschel, m.fl. 

(2010), Vance, Y.H, Jones, H. S, m.fl. (2008) och Wilson, L & Crowe, M. (2008). 

Sammanfattningsvis var dessa fakta väldigt avgörande för studiens syfte som visade på att 

sjukdomen bipoläritet påverkar föräldraskap emotionellt.  

Forskarna Mowbray & Mowbray (2006) menade på att det finns en orsak till att bipoläras barn är 

mer benägna att utveckla emotionella/beteendemässiga svårigheter, än barn till föräldrar utan 

bipoläritet. De menar på att diagnosens påfrestningar påverkar barnen likaväl som föräldrarna i 

föräldraskapet. Även forskarna Birmaher, Axelson, Goldstein, Monk, Kalas, Obreja, Hickey, 

Iyengar, Brent, Shamseddeen, Diler, & Kupfer, (2010) hävdade att förskolebarn till föräldrar med 

bipolär diagnos har en ökad risk för att utveckla ADHD och en högre grad av maniska och 

depressiva symtom i deras beteende. Forskarna Kennedy & McQueen belyste barnens 

konsekvenser på ytterligare ett plan. Deras studie visade på att majoriteten av namnen som 

präglade olika socialförvaltningens journaler med register på fysisk misshandel, vanvård samt 

sociala omhändertaganden var barn till föräldrar med affektiva sjukdomar (Kennedy & McQueen 

2010). Påfrestningarna som uppkom under föräldraskapet visade sig alltså även inom olika 

socialförvaltningars statistikmätningar, samt innefattar konsekvenser såsom beteendemässiga och 

emotionella svårigheter för dessa barn. Till vår förvåning uppkom mycket fakta kring den negativa 

påverkan ett föräldraskap har i samband med en bipolär diagnos, men väldigt liten mängd fakta 

kring olika lösningar till detta problem. Bland annat forskaren Fox nämnde olika 

behandlingsmetoder som avgörande i ett förbättrat föräldraskap, men vidare uppkom inte någon 

fakta i någon av artiklarna som påvisade att exempelvis stöd från socialtjänsten - såsom 

kontaktfamiljer, hjälp och stöd från skolor, eller olika föräldragrupper var avgörande för ett 

förbättrat föräldraskap under bipolär diagnos eller för barnen i frågas välmående. . Avslutningsvis 
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gav denna litteraturstudie tydliga svar på studiens syfte, som var att belysa tidigare forskning kring 

hur föräldraskap kan påverkas av en bipolär diagnos.  
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