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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Bipolär sjukdom yttrar sig genom ett pendlande mellan maniska och depressiva 

tillstånd, och kan även innebära svårigheter i tillgodoseendet av barns behov av grundläggande 

omsorg. Pendlandet mellan olika tillstånd kan påverka föräldraförmågor, barns anknytning till 

föräldern samt barns beteenden.  

Syfte: Föreliggande studies syfte är att sammanfatta forskning kring bipolär sjukdoms inverkan 

på föräldraförmågor och barns anknytning.  

Metod: En integrativ forskningsöversikt av 12 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Bipolär sjukdom kan medföra brister i att föräldrar inte har förmåga till 

förutsägbarhet, tillgänglighet och att finnas som en tryggbas till barn, vilket kan försvåra deras 

förmåga att tillgodose barns behov av emotionell omsorg. Barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom tenderar att visa en otrygg anknytning samt en desorganiserad anknytning. 

Föräldraförmågor var kopplade till barns beteenden på så vis att barnen hade svårt att hantera 

känslor, beteenden och att reglera lägre kognitiva processer, såsom prioritering i vardagen. Det 

finns även forskning som presenterar att bipolär sjukdoms inverkan på föräldraförmågor och 

barns anknytning inte behöver vara negativt, samt att en trygg anknytning är den vanligaste 

anknytningsstilen hos barn till föräldrar som vårdats på sjukhus för bipolär sjukdom. 

Slutsats: Bipolär sjukdom kan ha både positiv och negativ inverkan på föräldraförmågor och 

barns anknytning. Att få vård för sin sjukdom är en förutsättning som kan ha en positiv inverkan 

på föräldraförmågor. Den här kunskapen är användbar inom socialt arbete för att hjälpa 

praktiker förstå föräldraförmågor hos föräldrar med bipolär sjukdom. 

 

 

Nyckelord: Barns anknytning, bipolär sjukdom, föräldrar, grundläggande emotionell omsorg, 

föräldraförmåga 

 

 

 

 

 

 

 



 

From the manic to the depressive – and back again. 

A systematic research overview about how parental abilities and children’s attachment is 

affected of bipolar disorder. 

Flood, Katherine  

Nademi, Leila 

Örebro University 

School of Law, Psychology and Social Work 

The Social Work Program 

Social Work C 

Essay 15 credits  

Spring 2017  

 

 

Abstract  
 
Background: Bipolar disorder is manifested in episodes of mania and depression. Changes in 

the parent’s mental state affects their ability to provide basic emotional care for their children. 

This can affect the child’s attachment, and thereby behaviour, due to lack of important parental 

traits and reduced parental abilities.  

Aim: The aim of the present study is to summarize research on the effect bipolar disorder in 

parents has on parental abilities and children’s attachment.  

Method: A systematic research overview with 12 scientific articles.  

Results: Personality traits that are associated with bipolar disorder, such as inaccessibility, 

unpredictability and perceived insecurity limit the parents’ ability to give emotional care. 

Children of parents with bipolar disorder tend to show insecure avoidant and disorganised 

attachment patterns. Parental behaviours were linked to child behaviours in such a way that 

children had difficulty in managing their emotions and behaviours, and in regulating executive 

functions. Some research shows that bipolar disorder does not necessarily have a negative effect 

on parental abilities and children’s attachment. Specifically, children of parents who have been 

hospitalized and have received treatment for their bipolar disorder usually have a secure 

attachment. 

Conclusion: Bipolar disorder can have both a positive and negative impact on parental abilities 

and children’s attachment. Receiving treatment for bipolar disorder has a positive impact on 

parental abilities and attachment. This knowledge is applicable within social work to help 

professionals understand the abilities of parents with bipolar disorder. 
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1. Inledning 
Att vara förälder kan vara en berikande erfarenhet, men det kan också vara påfrestande, 

stressande samt innebär ett ansvarsförhållande gentemot barn. Föräldraansvaret är ett 

omfattande begrepp för skyldigheten att tillgodose barns behov av grundläggande omsorg, 

säkerhet, emotionell tillgänglighet, stimulering, gränser och vägledning samt upprätthållandet 

av en stabil vardag (Cleaver, Aldgate & Unell, 2011). För vissa grupper av föräldrar kan 

föräldraskapet innebära specifika svårigheter och utmaningar. En sådan grupp är föräldrar med 

psykiatriska diagnoser. Ungefär 33% till 50% av alla patienter inom psykiatrin har barn, varav 

de flesta barnen bor hos sina föräldrar. Minst 2% av alla barn i Sverige, upp till 15 år, har 

åtminstone en förälder med en psykiatrisk diagnos (Östman & Hansson, 2001). Konkreta 

uppgifter kring förekomsten av psykisk ohälsa hos föräldrar fattas internationellt (Skerfving, 

2015). Hur sjukdomstillståndet påverkar föräldraskapet och föräldrars förmåga att tillgodose 

barns grundläggande omsorgsbehov ser olika ut beroende på vilka förutsättningar en förälder 

har. Fokus för föreliggande studie är föräldrar med bipolär sjukdom och huruvida de brister i 

sin föräldraförmåga när det gäller att uppfylla barns emotionella behov. 

  

1.1 Barns behov av grundläggande emotionell omsorg 
Killén (2009) menar att det är grundläggande för den typiska föräldra-barnrelationen att 

föräldrar strävar efter att tillgodose barns behov av fysisk och emotionell omsorg. Det krävs en 

förmåga hos föräldrar att kunna ge den omsorgen som barn behöver under hela uppväxten. 

Föräldrarnas förmåga till omsorg påverkar barns hälsa och utveckling, det vill säga att goda 

föräldraförmågor gynnar barnet. Grundläggande omsorg består dels av de basala behov som 

barnet har, som att få tillräckligt med mat och sömn, tillgång till hälso- och sjukvård, eller att 

föräldrarna tar ansvar för både den personliga hygienen och hygienen i hemmet. Den andra 

delen av grundläggande omsorg handlar om den emotionella omsorgen. Barn behöver 

förutsägbarhet, tillgänglighet, rutiner och föräldrar som tar ansvar. Tillgodoseendet av 

emotionella behov är en föräldraförmåga och kan ske både känslomässigt genom till exempel 

tröst och kärlek, men också praktiskt, genom till exempel skydd och tillsyn vid behov. Det är 

viktigt för barns hälsa och utveckling att föräldrar visar att de bryr sig, och ger bekräftelse och 

engagerar sig efter barnets förutsättningar. Den känslomässiga tillgängligheten som krävs av 

en förälder innebär att barnet ska kunna vända sig till föräldern vid otrygga situationer, och att 

de har en stabil och nära kontakt till varandra. Detta innebär också att föräldern måste kunna 

bemästra sina egna känslor för att hjälpa barnet med sin känslomässiga reglering. 

Tillgodoseendet av barns emotionella behov tillsammans med en stabil och nära kontakt med 

föräldern är gynnande till anknytningen, det vill säga relationen mellan barnet och föräldern. 

Om föräldrarna inte kan tillgodose barnets emotionella behov anses det vara en riskfaktor, och 

barnets hälsa och utveckling påverkas negativt (Killén, 2009). 

  

Att inte tillgodose barns behov av emotionell omsorg har en negativ inverkan på anknytningen, 

barns utveckling (Socialstyrelsen, 2013b) samt barns beteenden (Calam et al., 2012; Chang et 

al., 2001; Maoz et al., 2014). Upp till 25% av barn kan utveckla en trygg anknytning även om 

deras behov inte blir tillgodosedda. Detta kan jämföras med goda anknytningar hos 60% av barn 

som inte har blivit utsatta för försummelse (Bornstein, 2002). Barns beteenden återspeglar 

anknytningen och föräldrarnas förmågor där exempelvis otillgänglighet hos föräldern kan leda 

till en otrygg anknytning och ett krävande eller undvikande barn (Bornstein, 2002).  

  

1.2 Psykisk ohälsa hos föräldrar 
Synen på föräldrar med psykisk ohälsa förändrades under de sista två decennierna av 1900-talet 

i takt med de stora framstegen i utvecklingen av vuxenpsykiatrin i Sverige. Nya 
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behandlingsformer introducerades och öppenvården startade. Behandling inom slutenvården 

var inte lika vanligt efter uppkomsten av öppenvården och barn kunde bo med sina psykiskt 

sjuka föräldrar. Detta gav en möjlighet till föräldrarna att mogna i sin roll (Skerfving, 2011). 

Det är missledande att hävda att varje enskild förälder som lider av psykisk ohälsa riskerar att 

sätta sina barns hälsa och utveckling i fara. Det finns däremot faktorer inom psykisk ohälsa som 

kan innebära brister i föräldraförmågor. Oförutsägbarhet, inkonsekvens och ineffektivitet, samt 

en bristande förmåga till interaktion kan förekomma hos föräldrar med psykisk ohälsa. 

Bristande tillsyn är ytterligare en riskfaktor som kan förekomma hos psykiskt sjuka föräldrar. 

Då organiseringen av vardagen och dess rutiner är en främjande faktor till att stärka 

familjerelationer, kan brister i denna leda till relationsproblem inom familjer (Cleaver et al., 

2011).  

  

1.3 Bipolär sjukdom 
Som tidigare nämnt, kan psykisk ohälsa påverka föräldrars förmåga att tillgodose barns behov 

av emotionell omsorg då det finns risk att de uppvisar vissa beteenden och egenskaper, som 

exempelvis oförutsägbarhet. Oförutsägbarhet är ett beteende som kan visas hos en individ med 

bipolär sjukdom. Detta utifrån att bipolär sjukdom manifesteras i olika grader genom varierande 

inslag av depressiva och maniska eller hypomana episoder, och tillstånd däremellan utan några 

symptom (American Psychiatric Association, 2013). Maniska tillstånd pågår i minst en vecka 

och kan kännetecknas av att individen kan bli överdrivet pratglad och få ökat självförtroende. 

Andra kan då uppleva den maniska individen som ofokuserad, osammanhängande och arrogant. 

Under maniska tillstånd kan individen få mycket energi, och sömn samt mat kan upplevas som 

onödigt. Sjukvård kan vara nödvändigt under maniska tillstånd. Hypomaniska episoder yttrar 

sig genom symtom som liknar det maniska tillståndet. Episoden pågår i minst fyra dagar och 

till skillnad från en manisk episod, finns inga psykotiska inslag samt medför vanligtvis inte en 

märkbar försämring i social och yrkesmässig funktion.  Depressiva episoder pågår i minst två 

veckor och kan visa sig genom nedstämdhet, en känsla av hopplöshet samt självmordstankar, 

och kan vara återkommande. Ett minskat intresse eller nöje i vardagliga aktiviteter, 

viktminskning, sömnsvårigheter, känslor av värdelöshet och olämplig skuld samt 

koncentrations- och beslutssvårigheter kan förekomma i det depressiva tillståndet. Vidare kan 

en depressiv episod medföra sociala svårigheter (American Psychiatric Association, 2013). 

Bipolär sjukdom anses vara en funktionsnedsättning, då en individs funktionsförmåga kan vara 

avsevärt lägre under sjukdomsepisoder. Samtidigt kan individens funktionsnivå vara helt 

återställd under det symtomfria tillståndet (Socialstyrelsen, u.å). Sammanfattningsvis yttrar sig 

bipolär sjukdom genom pendlandet mellan tre olika psykiska episoder som periodvis förändrar 

den enskilde på olika sätt, men framförallt personlighets- och beteendemässigt. Dessa 

förändringar har en inverkan på den enskildes förmåga till livsföring och kan medföra 

svårigheter i upprätthållandet av relationer. 

  

Det finns ett flertal sätt att hantera bipolär sjukdom och minska dess inverkan på vardagen. 

Stresshantering och schemaläggning, individens inställning till sjukdomen, ett stöttande 

nätverk, hanteringen av känslor av irritation och ilska, målsättning och kartläggningen av 

humör är sätt att förbättra individens välbefinnande på. Beroende på graden bipolär sjukdom 

påverkar individen, kan medicinering och psykoterapi vara till hjälp för att skapa stabilitet i det 

maniska och det depressiva tillståndet och för att förebygga framtida episoder. Dessa sätt 

behöver inte användas enbart för att minska symtom, utan att de kan hjälpa individen att lägga 

mer fokus på de stunder där de har funnit glädje (Otto, Reilly-Harrington & Knauz 2011).  
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1.4 Bipolär sjukdom hos föräldrar 
Bipolär sjukdom kan ha en negativ inverkan på föräldraförmågor (Schechter & Willheims, 

2009) och medföra svårigheter i andra livsområden. Forskning visar att föräldrar med bipolär 

sjukdom kan ha signifikant lägre psykologiska, sociala och yrkesmässiga funktionsnivåer än 

föräldrar utan bipolär sjukdom (Maoz et al., 2014). Kommunikations- och uttryckssvårigheter, 

brister i värme och sammanhållning samt högre tendens till konflikt kan också kopplas till 

bipolaritet hos föräldrar (Romero, Delbello, Soutullo, Stanford & Strakowski, 2005). När barns 

emotionella behov inte blir tillgodosedda påverkar det även barns beteenden och kan resultera 

i emotionella svårigheter hos barn (Calam et al., 2012; Chang et al., 2001). Som tidigare nämnt 

behöver inte psykisk ohälsa föranleda brister hos en förälder som kan påverka barns hälsa och 

utveckling (Cleaver et al., 2011). Det finns olika sätt att hantera sjukdomen på, vilket Russell 

& Browne (2005) har undersökt. Strategier som användes av individer med bipolär sjukdom 

(och då även föräldrar med bipolär sjukdom) var bland annat att acceptera sin sjukdom och lära 

sig mer om den, samt att använda medveten närvaro (“mindfulness”) för att kunna identifiera 

när de behövde olika tillvägagångssätt för att hantera sjukdomen. De lärde sig även att 

identifiera faktorer som kan utlösa sjukdomen och varningssignaler, samt införde rutiner i 

vardagen som exempelvis att sova regelbundet, hantera stress, tänka på sin kost, träning, minska 

på alkohol och koffein samt att umgås med nära och kära. Slutligen var medicinering och att ta 

emot stöd från personer i ens närhet, eller från någon professionell, två sätt att kunna handskas 

med sjukdomen för att må bra. Användningen av dessa strategier ledde till att vissa individer 

hade så pass mycket kontroll över sin bipolära sjukdom att de inte hade haft en sjukdomsepisod 

på misnt två år (Russell et al., 2005). 

  

1.5 Relevans för socialt arbete 
Som tidigare nämnt kan bipolär sjukdom hos föräldrar innebära svårigheter i uppfyllandet av 

föräldraskapet och tillgodoseendet av barns emotionella behov. Om en vårdnadshavare brister 

i sitt föräldraskap och inte kan tillgodose de behov som barnet har kan behovet av stöd 

uppmärksammas. I fall vårdnadshavaren brister i sitt föräldraskap i sådan grad att barns hälsa 

och utveckling riskerar att fara illa, kan det medföra rättsliga konsekvenser. I 6 kap. 7 § 

Föräldrabalken (1949:381) beskrivs att föräldrar som brister i omsorgen av barn kan förlora 

vårdnaden med ett beslut av rätten. För att det inte ska gå så långt att en vårdnadshavare förlorar 

vårdnaden ligger ansvaret hos Socialnämnden att i enlighet med 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

(2001:453) tillförsäkra trygga och goda förhållanden åt barn genom stödinsatser. 

  

Socialarbetare är bland de främsta aktörerna som arbetar med föräldrar som brister i sitt 

föräldraskap. En sammanfattning kring hur föräldraförmågor och anknytningen påverkas av 

bipolär sjukdom samt vilken inverkan dessa har på barns beteenden saknas. En sådan kan vara 

till hjälp för socialarbetare att ge en djupare förståelse kring vilka förutsättningar föräldrarna 

har samt vilka omständigheter sjukdomen medför i anknytningen. Sammanfattningen kan vara 

särskilt användbar i det sociala arbetet med barn och familjer då den kan ge insikt om vad 

föräldrar med bipolär sjukdom kan behöva för stöd utifrån vilka svårigheter de upplever eller 

vilka beteenden barn uppvisar. 

  

1.6 Syfte och frågeställningar 
Föreliggande studies syfte är att sammanfatta forskning kring bipolär sjukdoms inverkan på 

föräldraförmågor och barns anknytning.  
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Följande frågeställningar kommer att besvaras av studien: 

  

• Hur påverkar bipolär sjukdom föräldrars förmåga att tillgodose deras barns emotionella 

behov?  

• Hur ser anknytningsstilen ut mellan barn och föräldrar med bipolär sjukdom?  

• Vilken inverkan kan föräldrabeteenden och anknytningsstil ha på barns beteenden? 

 

2. Anknytningsteori 

I följande avsnitt presenteras definitioner på forskningsöversiktens centrala teori – 

anknytningsteori – samt dess centrala begrepp. Detta med avsikten att tydliggöra begreppens 

innebörd utifrån den litteratur som föreliggande forskningsöversikt analyseras me. 

Anknytningsteori är en välkänd och omfattande teori som berör både föräldraförmågor och 

barns beteenden, samt är den enda teorin som tar upp anknytningsstilar. Teorin handlar om den 

emotionella delen av relationen och den ömsesidiga relationen mellan föräldrar och barn. 

Eftersom en helhetsbild är viktig inom socialt arbete anses anknytningsteorin vara relevant att 

använda, då den tar upp alla delar av en relation mellan förälder och barn. Studiens syfte och 

frågeställningar handlar om helheten samt den emotionella delen, vilket också stärker valet av 

teori. Studiens resultat kommer att analyseras i kategorier med hjälp av anknytningsteorin och 

dess begrepp.  

  

2.1 Anknytningsperson 
Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby utifrån antaganden om att barn har både fysiska 

och emotionella grundläggande behov. Bowlby (1954) menar att anknytning beskriver det 

känslomässiga bandet mellan barn och förälder eller annan närstående. Då barn saknar 

förmågan att ta hand om sig själva och tillfredsställa sina behov behöver de en så kallad 

anknytningsperson. Ett starkt känslomässigt band medför känslor av trygghet hos barnet till sin 

anknytningsperson. Anknytning mellan barnet och dess anknytningsperson stärks genom 

samspel och förälderns systematiska tillfredsställande av barnets behov (Bowlby, 1954). Det 

finns några centrala begrepp inom anknytningsteorin som denna studie kommer att definiera 

närmare. 

  

2.2 Föräldraförmågor 
Enligt Bowlby (2010) kräver en god anknytning en förmåga hos anknytningspersonen att kunna 

upprätthålla en stadigvarande relation. Denna relation innebär alltså att anknytningspersonen 

bör uppvisa beteenden och egenskaper som ökar barnets känslor av trygghet. 

Anknytningspersonens beteenden bör präglas av bland annat tillgänglighet och förutsägbarhet 

för att barnet ska finna tillfredsställelse. En tillgänglig anknytningsperson finns till hands för 

att ge den närhet som önskas av barnet dygnet runt ska anknytningspersonen. Förutsägbarhet 

visas genom att anknytningspersonen är konsekvent i sin respons när barnet söker sig till denne 

för uppmuntran, trygghet och även säkerhet i nöd. Lyhördhet, kontinuitet, värme och närhet är 

viktiga egenskaper som anknytningspersonen bör inneha för att en trygg anknytning ska skapas. 

Då en anknytningsperson har svårt att visa de ovan nämnda beteendena och egenskaper eller 

att finnas tillgänglig för barnet, kan emotionell försummelse uppstå varigenom anknytningen 

kan skadas (Bowlby, 2010). Föräldrar, vars beteenden och egenskaper bidrar till försummelse 

av barns emotionella behov, kan visa ansvarslöshet, bristande kärlekskänslor och tillsyn samt 

känslor av otålighet och bitterhet. Hos barnet kan emotionell försummelse medföra känslor av 

ångest, kärleksbehov, hämndlystnad, skuld och nedstämdhet (Bowlby, 1954) 
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Den som barnet utvecklar ett känslomässigt band med, det vill säga anknytningspersonen, blir 

en trygg bas. Detta förutsätter att anknytningspersonen måste finnas tillgänglig för barnet att 

återvända till vid motgångar och stressbetingade situationer. Graden av tryggheten barnet 

känner avgörs av tillgänglighet och förutsägbarhet hos anknytningspersonen, som kan visa sig 

exempelvis genom uppmuntran och stöd. Känslor av trygghet inför anknytningspersonen bidrar 

till att skapa den trygga basen som barnet behöver. Att brista som en trygg bas främjar otrygghet 

i anknytningen, vilket är ogynnsamt för utvecklingen av barnets vilja till utforskande av världen 

(Bowlby, 2010). 

  

2.3 Anknytningsstilar  
Utifrån föräldraförmågor, utvecklar barn så kallade anknytningsstilar, som är modeller för hur 

de ska bete sig i samspel med föräldrarna för att få sina behov tillgodosedda. Klassificeringen 

av anknytningsstilar görs utifrån vilka beteenden barn uppvisar vid stressiga situationer eller 

motgångar, då varje mönster har förutbestämda tillhörande beteenden (Bowlby, 2010). 

Kvaliteten av anknytningen beror på flera olika faktorer, som exempelvis förutsägbarhet, vilket 

är främjande till en trygg anknytning. Avsaknaden av förutsägbarhet är ogynnsam för barns 

känslor av trygghet och därigenom anknytningen. Med utgångspunkt i anknytningsteorin har 

fyra olika anknytningsstilar beskrivits av Ainsworth (1979): Trygg anknytning, otrygg 

undvikande anknytning, otrygg ambivalent anknytning och desorganiserad anknytning. Vid 

trygg anknytning känner sig barn trygg med sin anknytningsperson, och kan vända sig till denne 

vid en skrämmande situation. Anknytningspersonen är lyhörd gentemot barnet, samt är 

tillgänglig, förutsägbar och konsekvent i responsen till barnet. Barnet utvecklar en vilja till att 

utforska världen. Otrygg undvikande anknytning är ett resultat av att barnet inte fått sina behov 

tillfredsställda på ett systematiskt sätt, eftersom anknytningspersonen inte varit tillgänglig. 

Anknytningspersonen har ofta, vid upprepade gånger avvisat barnet, vilket resulterar i att barnet 

blir undvikande. Barnet vänder sig inte till föräldern i situationer av stress och rädsla, utan de 

försöker utforska på egen hand. Otrygg ambivalent anknytning har skapats genom att 

anknytningspersonen är oförutsägbar i sina responser på barnets behov. Anknytningspersonen 

har ibland funnits tillgänglig för barnet, och ibland inte. Barnet vet inte om den kommer få sina 

behov tillgodosedda eller inte, och kan därför bli utåtagerande samtidigt som barnet är 

närhetssökande. En otrygg ambivalent anknytning visar sig ofta genom att barnet upplevs vara 

klängig och krävande, och vill ha mycket uppmärksamhet. Barnet känner sig även rädd för att 

utforska världen (Ainsworth, 1979). Det fjärde och sista anknytningsmönstret är desorganiserad 

anknytning. Bowlby (2010) menar att den här typen av anknytning innebär att barnet uppvisar 

en variation av de otrygga mönstren. Bowlby (2010) menar att det kan finnas vissa faktorer som 

bidrar till att utveckla en desorganiserad anknytning. Dessa faktorer är misshandel, 

försummelse och svår form av bipolär sjukdom. Det finns flera olika beteenden som visar på 

en desorganiserad anknytning, där ett exempel är att barnet fryser sitt beteende.  

  

2.4 Barns beteenden  
Bowlby (2010) framför att barn får erfarenheter genom samspel med sin anknytningsperson. 

Dessa erfarenheter omvandlas till inre arbetsmodeller, som ligger till grund för barnets 

förväntningar för samtliga samspel med anknytningspersonen, samt andra relationer. Barnets 

utveckling av inre arbetsmodeller påverkas av dess anknytning, och den respons barnet får från 

sin anknytningsperson. De inre arbetsmodellerna används på en omedveten nivå. Modellerna 

som bildats genom en avsaknad av respons kan skapa problem för barnet i framtiden i nya 

interaktioner där samspelet ser annorlunda ut jämfört med det samspel barnet har med 

anknytningspersonen. Dessa modeller bidrar även till att barnet i framtiden kan fastna i mönster 

som är inlärda på grund av avsaknaden av respons i barndomen, och som inte gynnar den egna 

utvecklingen (Bowlby, 2010).  
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Barns inre arbetsmodeller har en inverkan på dess beteenden i samspel med andra barn och 

vuxna. Bowlby (2010) menar att barn som har en trygg anknytning framträder som glada, 

självständiga och mindre krävande än barn med otrygga anknytningar. Dessa barn kan även 

vara mer samarbetsvilliga, påhittiga och omtyckta av andra. En otrygg anknytningsstil medför 

andra beteenden hos barn, beroende på stilen. Barn som har en otrygg ambivalent 

anknytningsstil kan vara envisa, påträngande och gnälliga. De kan även vara emotionellt 

isolerade, antisociala samtidigt som de kan vara angelägna om uppmärksamhet från andra barn 

och vuxna, såsom lärare. Det sistnämnda gäller även för barn med en otrygg undvikande 

anknytningsstil, som även föredrar att hålla sig på sin kant, och i samspel med andra barn brukar 

de spela översittare. Unikt till en otrygg undvikande anknytningsstil, är att barnen kan bete sig 

väldigt olika. De kan visa frustration och impulsivitet såväl som passivitet och hjälplöshet. 

Utifrån att desorganiserad anknytning är en variation av de otrygg anknytningsstilen, 

återspeglar barns beteenden en variation av de ovannämnda beteendena. Några övergripande 

beteenden som hör till de otrygga anknytningsstilarna är förvrängda verklighetsuppfattningar, 

misstro mot andra samt lågt självförtroende (Bowlby, 2010).  

3. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens val av metod, urval, datainsamling, databearbetning och 

analys att presenteras och förklaras. 

  

3.1 Val av metod 
Studiens grund är en systematisk forskningsöversikt, vars syfte är att ge en övergripande bild 

på ett forskningsområde genom sammanställningen av befintlig forskning. Systematiska 

forskningsöversikter har som underlag vetenskaplig forskning och förutsätter 

kvalitetsgranskning av materialet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). En 

systematisk forskningsöversikt tillåter en kombination av både teoretiskt och empiriskt 

material. Vidare kan både experimentell och icke-experimentell forskning samt kvalitativa och 

kvantitativa studier inkluderas i urvalet. Denna typ av forskningsöversikt är omfattande då 

sökningarna genomförs med avsikten att inhämta all relevant forskning utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Resultatet blir en bred, heltäckande kunskapsbas för det studerade 

forskningsområdet (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). Detta ansågs uppfylla studiens syfte 

samtidigt som ett systematiskt arbetssätt ökar studiens kvalitet, varför en systematisk 

forskningsöversikt valdes som metod. Föreliggande studies syfte och frågeställningar grundar 

sig i en problemformulering som fastställdes utifrån litteratur och befintlig forskning kring 

föräldrar med bipolär sjukdom och deras anknytning till barn.  

 

3.2 Urval och strategi för datainsamling 
En systematisk sökmetod användes under datainsamlingen, vilken enligt Booth et al. (2012), 

ökar relevansen och kvaliteten av urvalet. Inom denna typ av sökmetod är förbestämda 

inklusionskriterier väsentliga för att begränsa sökningen. Kriterierna främjar kvalitet och 

trovärdighet i resultatet och skapas utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Inklusionskriterier för urvalet av studier var de följande: (1) studierna ska undersöka mammor 

och/eller pappor med en bipolär diagnos; (2) studierna ska inkludera hur relationen mellan barn 

och förälder ser ut; (3) studierna ska vara peer reviewed (vetenskapligt granskade); (4) studierna 

ska vara skrivna på engelska eller svenska; (5) studierna ska vara tillgängliga i fulltext.  
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Booth, et al. (2012) menar att tillämpningen av en systematisk sökmetod är effektiv för att finna 

relevant forskning i databaser. Databassökningar görs utifrån inklusionskriterier, men även med 

hjälp av förutbestämda sökord som hämtas ur studiens syfte och frågeställningar samt en så 

kallad scoping search. En scoping search är behjälplig till identifieringen av befintlig forskning 

samt vilka enstaka ord eller ordkombinationer som erhåller de flest och mest relevanta resultat 

(Booth et al., 2012). Användningen av en s.k. fritext search tillåter avkortning av ord till 

kärnbegrepp med ett “*” tecken för att söka fram artiklar som kan innehålla alla former av 

sökorden. Ett *-tecken används även i den så kallade Boolesk sökteknik (översatt från 

engelskans Boolean Logic), som utökar eller smalnar av sökningen genom insättningen av 

bindningsorden AND, OR, och NOT mellan sökorden för att databasen ska förstå 

kombinationerna av sökorden (Booth et al., 2012).  

  

Databaserna som användes i sökningen av vetenskapliga artiklar och rapporter till föreliggande 

studien var följande: (1) PsycINFO,  (2) PubMed och (3) Sociological Abstracts. Sökningarna 

genomfördes under perioden 31 mars till 1 maj 2017. Sökorden valdes utifrån syftet och 

frågeställningar samt fastställdes efter en scoping search som gjordes den 31 mars. De skrevs 

på engelska utifrån egenskaperna av de valda databaserna och var: attachment, bipolar 

disorder, child, manic depression, parent, relation, mental, och mania. Sökorden användes i 

varierande kombinationer för att få fram artiklar om både föräldrar med bipolär sjukdoms 

föräldraförmågor samt om föräldrar med bipolär sjukdoms anknytning till barn. Genomgående 

i sökningarna användes fritext search med *-tecknet som boolesk sökteknik för att få fram 

resultat med alla möjliga former av kärnbegreppen. Exempelvis en sökning med “parent*”, 

erhöll resultat med begreppen parent, parents, parenting och parental. De förkortade begreppen 

söktes i olika kombinationer samt med hjälp av bindningsord. Exempelvis i en sökning på 

PsycINFO: (manic, AND depress*, AND parent*), vars resultat blev 286 träffar. I tabell 1 visas 

alla sökningarna; datum, databas, begrepp, resultat, (dubbletter) samt antal valda artiklar.  
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Tabell 1. Översikt på sökningarna  

 

Sökdatum Databas Sökord Resultat 

(dubbletter) 

Valda 

artiklar 

17-04-03 PsycINFO parent*, attach*, mani*, 

mental 

67 (3) 1 

17-04-03 PsycINFO parent*, attach*, manic, 

dep* 

11 (2) 1 

17-04-03 PubMed Bipolar, parents, 

attachment 

16 (3) 2 

17-04-03 PsycINFO bipolar disorder, parent 

child relation 

258 (6) 5 

17-05-01 PsycINFO Bipolar, parents, 

attachment 

38 (4) 0 

17-05-01 PubMed parent*, attach*, mani*, 

mental 

24 (1) 0 

17-05-01 PubMed parent*, attach*, manic, 

dep* 

0 0 

17-05-01 PubMed bipolar disorder, parent 

child relation 

211 (4) 0 

17-05-01 PubMed Bipolar, parents, 

attachment 

15 (4) 0 

17-05-01 Sociological 

Abstracts 

parent*, attach*, mani*, 

mental 

1(0) 0 

17-05-01 Sociological 

Abstracts 

parent*, attach*, manic, 

dep* 

46(0) 0 

17-05-01 Sociological 

Abstracts 

Bipolar, parents, 

attachment 

132 (0) 0 

17-05-01 Sociological 

Abstracts 

bipolar disorder, parent 

child relation 

1 (0) 0 
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Urvalet av artiklarna kan sammanfattas i fyra steg. I det första steget lästes och bedömdes 

titlarna på de artiklar som kommit fram i sökningarna utifrån inklusionskriterierna (820 

artiklar). Artiklar med titlar som inte passade in med studiens syfte och frågeställningar 

exkluderades direkt. I det andra steget granskades abstrakten på de artiklarna som uppfyllde 

alla inklusionskriterier (27 stycken, 3.29 % av totala antalet träffar) samt verkade vara av 

relevans till den föreliggande studien och dubbletter bortsorterades. Ytterligare tre artiklar 

hittades i referenslistorna bland de 27 artiklarna och inkluderades. I det tredje steget lästes de 

30 artiklarna igenom. Artiklarna granskades utifrån kvalitet och relevans, och särskild 

uppmärksamhet lades på den studerade populationen samt resultat. Kvalitetsgranskningen 

gjordes utifrån Forsbergs och Wengströms (2013) bedömningsmall för kvantitativa och 

kvalitativa studier (se Bilaga 1 och 2). Av dessa exkluderades artiklar som inte tog upp föräldrar 

med bipolär sjukdoms beteenden eller anknytning till barn, såväl artiklar som studerade psykisk 

ohälsa utifrån ett generellt perspektiv och inte nämnde bipolär sjukdom specifikt. Slutresultatet 

blev 12 vetenskapliga artiklar som uppfyllde kriterierna och var av relevans till föreliggande 

studie. I fjärde steget sammanställdes de 12 artiklarna som granskades i tabell 3 (finns under 

rubriken resultat), som har lästs igenom och inkluderades i föreliggande studie. 

Urvalsprocessen presenteras i figur 1 som ett så kallat flow-diagram.  
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Figur 1. Flow-diagram om urvalsprocessen. 
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3.3 Databearbetning och analys 
Studien har använts sig av en deduktiv ansats, vilket enligt Bryman (2011) innebär att utgå från 

en teori för att med hjälp av metod och resultat bevisa den. Datamaterialet som har använts, 

som i denna studie bestod av vetenskapliga artiklar, har bearbetats och analyserats med en form 

av kvalitativ analys som kallas för tematisk analys. Metoden går ut på att koda in resultatet i 

förutbestämda teman, som ska vara deskriptiva och analytiska (Booth et al., 2012; Bryman, 

2011). Eftersom anknytningsteori handlar om anknytning mellan barn och förälder, 

föräldraförmågor och barns olika beteenden som är en konsekvens av anknytningen, 

uppfattades dessa teman som relevanta att använda. Då en systematisk sökning har gjorts utefter 

olika kriterier, valda efter ämnesområdet, gick det att förutspå att resultatet av sökningen skulle 

handla om liknande områden. Forskningsartiklarna som blivit valda kodades därför in under tre 

olika teman: föräldraförmågor, anknytningsstil och barns beteenden. Dessa har sedan 

sammanställts i en tabell där varje artikel presenterats utifrån den ordningen de hittades i och 

med vilka teman de har kodats in i - se tabell 2 temamatris - för att lättare få en överblick. 

Därefter har artiklarna inom de olika teman analyserats under temarubrikerna som de tillhör, 

som finns under studiens resultatdel.  
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Tabell 2. Temamatris - en presentation av teman i artiklarna.   

 

Teman Föräldrabeteenden Anknytningsmönster Barns 

beteenden 

Artiklar 

1. Hipwell, A. E., Goossens, F. A., Melhuish, 

E. C., & Kumar, R. (2000). 
X X X 

2. Radke-Yarrow, M., Cummings, E. M., 

Kuczynski, L., & Chapman, M. (1985). 
X X 

 

3. Erkan, M., Gencoglan, S., Akguc, L., 

Ozatalay, E., & Fettahoglu, E. C. (2015). 
X X X 

4.  Doucette, S., Horrocks, J., Grof, P., 

Keown-Stoneman, C., & Duffy, A. (2013). 

 
X X 

5. Doucette, S., Levy, A., Flowerdew, G., 

Horrocks, J., Grof, P., Ellenbogen, M., & 

Duffy, A. (2016). 

X 
  

6. Jacobson, N. C. (2016). X X 
 

7. Ostiguy, C. S., Ellenbogen, M. A., & 

Hodgins, S. (2012). 
X 

 
X 

8. Nijjar, R., Ellenbogen, M., Hodgins, S., & 

Ellenbogen, M. A. (2016). 
X 

 
X 

9. Wilson, L., & Crowe, M. (2009). X 
  

10. Van Ijzendoorn, M. H., Schuengel, C., & 

Bakermans–Kranenburg, M. J. (1999). 
X X 

 

11. Dore, G., & Romans, S. E. (2001). X 
  

12. Reichart, C. G., van der Ende, J., 

Hillegers, M. J., Wals, M., Bongers, I. L., 

Nolen, W. A., & ... Verhulst, F. C. (2007). 

X 
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4. Resultat  

De 12 artiklarna som inkluderades handlar om anknytning mellan barn och föräldrar med 

bipolär sjukdom utifrån föräldrarnas förmåga till att ge grundläggande emotionell omsorg, 

anknytningsstil samt barns beteenden. Sammanfattningsvis visar resultatet att bipolär sjukdom 

kan göra att föräldrar inte har samma förutsättningar som andra föräldrar och det genomsyras i 

deras beteenden, förmåga till att ge emotionell omsorg samt deras barns anknytningsstil. Dock 

finns det även några studier som visar att föräldrar med bipolär sjukdom har liknande 

förutsättningar gällande anknytning och föräldraförmågor som föräldrar utan bipolär sjukdom. 

Artiklarna som har inkluderats i studien har sammanställts till en tablå där deras (1) design; (2) 

urval; (3) syfte; (4) metod; (5) resultat redovisas (se tabell 3). Nedan presenteras studiernas 

resultat under följande teman: föräldrabeteenden, anknytningsstil och barns beteenden.  
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Tabell 3. Sammanställning av valda artiklar.  

Studie Design Urval Syfte Metod Resultat 

1.  

Hipwell, Goossens, 

Melhuish & 

Kumar (2000). 

Kvalitativ 
Longitudinell 

Totalt 82 personer: 25 

mammor inom slutenvård 

(tillsammans med sina 

nyfödda barn) med en 

svår psykiatrisk sjukdom. 

16 mammor med 

depressio. Kontrollgrupp: 

41 mammor utan psykisk 

ohälsa 

Att undersöka hur 

mammans psykiska 

ohälsa påverkar 

föräldra-barnrelation. 
 

Kvaliteten i föräldra-

barnrelationen blev 

studerade fram till 12 

månader efter 

förlossning. 

Bedömning av 

kvaliteten i relationen 

gjordes utifrån 

Bethlem Mother-Infant 

Interaction Scale. Följt 

av frivilligt deltagande 

i experiment som blev 

filmat (Strange 

Situation). 

Det finns ett starkt samband 

mellan anknytningen spädbarn-

mamma och mammans psykiska 

ohälsa. Bipolär sjukdom är 

kopplad till trygg anknytning, och 

depression är relaterat till otrygg 

anknytning. 
 

2.  

Radke-Yarrow, 

Cummings, 

Kuczynski & 

Chapman  (1985). 

Kvalitativ 

Kvantitativ 
Totalt: 99 barn: 14 st med 

mammor som har bipolär 

sjukdom, 42 st som har 

mammor med svår 

depression, 12 st som har 

mammor med mild 

depression samt 31 st som 

har mammor utan psykisk 

ohälsa. 

Att undersöka om 

anknytningsmönster i 

familjer där en/båda 

föräldrarna lider av 

psykisk ohälsa skiljer 

sig från familjer utan 

psykisk ohälsa. 
 

Mammorna fick göra 

självskattningar på sitt 

humör. 
Experiment: The 

Strange Situation. 
 

 

Otrygg anknytning är vanligare 

bland barnen som har en mamma 

med svår depression/bipolär 

sjukdom än barn som har en 

mamma med mild 

depression/ingen psykisk ohälsa. 

Otrygg anknytning var vanligare 

bland barn med mamma som har 

bipolär sjukdom än barn med 

mamma som hade svår 

depression. 
3. 

Erkan,  Gencoglan

, Akguc, Ozatalay 

& Fettahoglu. 

(2015). 

Kvalitativ 

Kvantitativ 
Longitudinell  

Grupp 1: 25 barn som har 

föräldrar med bipolär 

sjukdom. Kontrollgrupp: 

28 barn som har föräldrar 

utan någon psykisk 

ohälsa. 

Att jämföra 

anknytningsstilar och 

psykopatologi hos 

ungdomar som har 

föräldrar med bipolär 

sjukdom mot en 

kontrollgrupp där 

Strukturerade 

intervjuer. 
 

Desorganiserad anknytning 

vanligare bland barn till föräldrar 

med bipolär sjukdom jämfört med 

kontrollguppen. Ingen signifikant 

skillnad gällande de andra 

anknytningsstilarna. Att en 

förälder lider av bipolär sjukdom 
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psykisk ohälsa inte 

finns. 
visar ingen signifikant inverkan 

på anknytningsstilar. 

4. Doucette, 

Horrocks, Grof, 

Keown-

Stoneman& 

Duffy. (2013) 

Kvantitativ 
Longitudinell 

Högrisk-grupp: Barn, 

mellan 7-20 år, till 

föräldrar med bipolär 

sjukdom. Kontrollgrupp: 

barn, 7-20 år, föräldrar 

utan psykisk ohälsa. 

Undersöka samband 

mellan anknytning, 

temperament och 

psykopatologi bland 

barn till föräldrar med 

bipolär sjukdom. 

Intervjuer vars svar 

användes i en statistisk 

analys. 

Det finns inga skillnader i 

anknytning mellan barn till 

föräldrar med bipolär sjukdom 

och kontrollgruppen. 

Anknytningen förutspår 

psykopatologi.  

5.  Doucette, Levy,

 Flowerdew, 

Horrocks, Grof, E

llenbogen & 

Duffy. (2016) 

Kvalitativ 

Kvantitativ 

Longitudinell  
 

233 barn till föräldrar med 

bipolär sjukdom. 
Att studera 

anknytningen med 

föräldrar med bipolär 

sjukdom och risken för 

barnen att utveckla 

humör- och 

temperamentproblem.  

Semistrukturerade 

intervjuer och kliniska 

bedömningar 

Försummelse från föräldern 

påverkar barns anknytning 

negativt. Exponering för 

föräldrars bipolär sjukdom kan 

leda till humörstörningar hos barn 

och otrygg anknytning.  

6. 
Jacobson. (2016). 

Kvantitativ  8, 098 deltagare valdes ut 

från National 

Comorbidity Survey 

(NCS) från 1990-1992.  

Att utvärdera 

kvaliteten i 

anknytningar vid 

psykopatologi hos 

föräldern.  

9-12 år efter NCS 

intervjuades deltagarna 

med CIDI. 

Bipolär sjukdom förknippas med 

en låg kvalitet i föräldra-

barnrelationen och otrygg 

anknytning.  

7. 

Ostiguy,  Ellenbog

en, & Hodgins. 

(2012). 

Kvantitativ 

Kvalitativ  

Longitudinell  
 

62 barn till föräldrar med 

bipolär sjukdom och 62 

barn till föräldrar utan 

psykisk ohälsa.  

Att undersöka barns 

psykiska tillstånd samt 

anknytningar till 

föräldrar med och utan 

bipolär sjukdom och 

jämföra 10 år senare.  

Barn deltog i 

diagnostiska och 

semistrukturerade 

intervjuer, föräldrar 

intervjuades och fyllde 

i enkäter.   

Egenskaper och beteenden hos 

föräldrar i det maniska tillståndet 

förknippas med 

problembeteenden hos barn. 
 

8.  

Nijjar, 

Ellenbogen, 

Hodgins, & 

Ellenbogen. 

(2016). 

Kvantitativ 

Kvalitativ  

Longitudinell 

102 barn och deras 

föräldrar. 52 barn till 

föräldrar med bipolär 

sjukdom och 50 barn till 

friska föräldrar  

Att undersöka vilken 

inverkan föräldrar med 

bipolär sjukdoms 

beteenden och 

egenskaper har på 

relationen till barn 

samt barns 

beteendemönster. 

Barn och föräldrar 

gjorde självskattning 

om personlighet och 

beteenden. 10 år 

senare intervjuades 

dem.  

Barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom uppvisar fler 

problembeteenden. Dessa 

föräldrar kan visa mindre värme, 

aktivitet i föräldraskapet och ge 

mindre stöd till barnet.  
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9.  

Wilson, L & 

Crowe. (2009). 

Kvalitativ  Fem föräldrar med en 

bipolär diagnos. 
Att undersöka hur 

föräldrar med bipolär 

sjukdom utför 

föräldraskap. 

Semistrukturerade 

intervjuer  
Humörsvängningar påverkar 

föräldrars självkänsla och 

känsloreglering och de kan känna 

att de behöver övervaka sig själva 

i samspel med barnet. Sjukdomen 

kan medföra ett behov hos 

föräldrar att lägga mer energi på 

att ta hand om sig själv än på sina 

barn under sjukdomstillstånden. 
10.  

Van Ijzendoorn, 

Schuengel & 

Bakermans–

Kranenburg. 

(1999). 

Metaanalys  80 studier om 

desorganiserad 

anknytning hos barn. 

Att utifrån forskning, 

förstå de mekanismer i 

föräldrabeteenden som 

leder till 

desorganiserad 

anknytning. 

Dataanalys  Barn kan uppleva vissa beteenden 

hos föräldrar som skrämmande 

eftersom de inte förstår varför 

föräldern beter sig på ett visst sätt. 

Detta kan bidra till att barn 

utvecklar en desorganiserad 

anknytning. 
11.  

Dore, & Romans. 

(2001). 

Kvalitativ  41 anhöriga till personer 

med bipolär sjukdom som 

har barn.   

Att undersöka 

relationer mellan 

anhöriga och personer 

med bipolär sjukdom.  

Semistrukturerade 

intervjuer  
Bipolaritet kan orsaka svårigheter 

i föräldra-barn relationen och att 

föräldrar kan visa aggressiva och 

utåtagerande beteenden när de är 

framförallt maniska. 
12.  

Reichart, van der 

Ende, Hillegers, 

Wals, Bongers, 

Nolen, & 

Verhulst. (2007) 

 

Kvalitativ 

Kvantitativ 
 

129 barn till föräldrar med 

bipolär sjukdom, samt 

deras make/maka.  
 

Att undersöka vilken 

inverkan föräldrar med 

bipolär sjukdom har på 

ett barns uppväxt. 
 

 

Intervjuer / enkäter 
 

Barn till mammor och pappor 

med bipolär sjukdom uppfattar 

mammor som mer accepterande 

och pappor som mindre 

emotionellt tillgänglig. Barn 

upplevde det inte negativt att ha 

en förälder med bipolär sjukdom. 
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4.1 Föräldraförmågor 
  

4.1.1 Bipolär sjukdoms inverkan på föräldraförmågor  

Det finns olika aspekter av bipolär sjukdom som kan hindra barn att känna sig trygga med sin 

förälder. En aspekt handlar om föräldrars förmåga att hantera sitt eget beteende vilket kan ha 

stor betydelse för hur tryggt barnet känner sig. Föräldrarna kan känna behov av att övervaka sig 

själva när det kommer till att reglera känslor i samspel med barnet. De kan även uppleva ibland 

att de behöver lägga mer tid på att ta hand om sig själva istället för sina barn under vissa 

sjukdomstillstånd (Wilson & Crowe, 2009), vilket kan bidra till att barn upplever föräldrarna 

som mindre emotionellt tillgängliga (Hipwell, Goossens, Melhuish & Kumar, 2000). Enligt 

Van Ijzendoorn, Schuengel & Bakermans–Kranenburg (1999) kan oförutsägbarhet leda till att 

föräldrarna kan upplevas som otrygga och skrämmande om inte barn har insikt i hur bipolär 

sjukdom utspelar sig, vilket är ofördelaktigt för anknytningen. Ett exempel är att pappor med 

bipolär sjukdom kan upplevas av barn som mer aggressiva (Reichart et al., 2006). Föräldrar kan 

ha svårt att reglera sina känslor och beteenden då bipolär sjukdom kan medföra att de kan vara 

mer benägna till att uttrycka irritation, ledsamhet samt tenderar att kritisera sina barn (Hipwell 

et al., 2000). Den första aspekten handlar alltså om att föräldrar med bipolär sjukdom kan 

uppleva att det är svårt att hantera känslor och beteenden. 

  

En annan aspekt av bipolär sjukdom handlar om beteenden som är generella för alla olika 

tillstånd inom bipolär sjukdom. I en studie där de jämförde föräldrar med bipolär sjukdom med 

föräldrar utan psykisk ohälsa framkom det att föräldrar med bipolär sjukdom tenderar att inte 

uttrycka lika mycket tillgivenhet, men det framkommer inte varför de inte gör det (Radke-

Yarrow, Cummings, Kuczynski & Chapman, 1985). Enligt Hipwells et al. (2000) studie, där 

beteenden av föräldrar med bipolär sjukdom jämfördes med beteenden av föräldrar utan psykisk 

ohälsa, visar föräldrar med bipolär sjukdom mindre känslomässigt engagemang än föräldrar 

utan psykisk ohälsa. Bipolär sjukdom kan även medföra att föräldrarna inte är lika lämpliga i 

deras beteenden i samspel med barnen, men anledningen till detta presenteras inte (Hipwell et 

al., 2000).  

  

Till skillnad från studierna ovan där resultaten är tydliga gällande att bipolär sjukdom kan 

medföra brister i föräldraförmågor, så visar några studier att bipolär sjukdom inte behöver ha 

en negativ inverkan på föräldraförmågor. I Hipwells et al., (2000) studie jämfördes en grupp 

mammor inom slutenvården som led av en allvarlig psykisk sjukdom (däribland bipolär 

sjukdom) med en kontrollgrupp beståendes av mammor utan psykisk ohälsa. Studien gav inga 

detaljer om vilken typ av behandling, men mammorna som vårdades inom slutenvården fick 

vård tillsammans med sina barn, och fick hjälp med relationen till sitt barn av specialister. De 

har även jämfört mammorna med en allvarlig psykisk sjukdom och mammor med depression. 

Mammorna inom slutenvården som vårdades för bipolär sjukdom var mer benägna att uttrycka 

beröm, uppmuntran och kärlek i samspelet med sitt barn i jämförelse med mammorna med 

depression. Vidare visade resultaten att det inte var någon skillnad i dessa beteenden eller i att 

prata kärleksfullt till sitt barn mellan föräldrar med bipolär sjukdom och föräldrar utan psykisk 

ohälsa (Hipwell et al., 2000).  

  

4.1.2 Föräldraförmågor utifrån de olika sjukdomstillstånden 

Föräldrar med bipolär sjukdom kan brista i olika förmågor, beroende på om man är i ett maniskt, 

depressivt eller ett symtomfritt tillstånd. Sjukdomens olika tillstånd medför begränsningar i 

dessa föräldrars vardag och därigenom deras föräldraförmågor. Under det maniska tillståndet 

kan föräldrar ha mindre fysisk kontakt med sina barn, vara kyliga och inte lika tillgängliga samt 

vara mer påträngande (Ostiguy, Ellenbogen, & Hodgins, 2012). Andra typiska beteenden som 
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uppvisas i maniska tillstånd är överaktivitet och koncentrationssvårigheter (Hipwell et al., 

2000) och även aggressiva och utåtagerande beteenden (Dore & Romans, 2001). Dessa 

beteenden kan göra det svårt för en förälder att vara förutsägbar. Vidare förknippas maniska 

tillstånd med bristande sociala färdigheter då de kan upplevas som självupptagna och otrevliga 

(Nijjar, Ellenbogen, Hodgins & Ellenbogen, 2016). Utöver de symtom som ingår i det 

depressiva tillståndet per definition, som exempelvis nedstämdhet, kan beteenden såsom 

vanföreställningar, skuld, normbrytande beteenden, självdestruktivitet eller hallucinationer 

utvecklas under tillståndet (Hipwell et al., 2000). Dessa beteenden kan försvåra tillgängligheten 

hos en förälder och kan även leda till försummelse, som kan förknippas med maniska och 

depressiva sjukdomstillstånd hos föräldrar med bipolär sjukdom (Doucette et al., 2016; Erkan, 

Gencoglan, Akguc, Ozatalay & Fettahoglu, 2015; Van Ijzendoorn et al., 1999). Under 

symtomfria tillstånd kan en förälder med bipolär sjukdom känna skuldkänslor och att de är 

inkompetenta, samt är överkänsliga gentemot sina barn (Erkan et al., 2015). 

Sammanfattningsvis visar forskningen att föräldrar med bipolär sjukdom kan brista i 

föräldraförmågor. Dock uppenbarar sig de eventuella bristerna på olika sätt i föräldrarnas 

beteenden beroende på i vilket sjukdomstillstånd föräldrarna befinner sig i. 

  

I Reichart et al., (2006) undersöktes barns upplevelser av att ha vuxit upp med en förälder som 

har gått igenom de olika sjukdomstillstånden i jämförelse med barn till föräldrar utan psykisk 

ohälsa. Mammor med bipolär sjukdom kan uppfattas av barn som mer accepterande, 

emotionellt tillgängliga och mindre överbeskyddande jämfört med uppfattningarna av barn till 

föräldrar utan psykisk ohälsa. Samtidigt som pappor med bipolär sjukdom upplevs som mindre 

överbeskyddande (Reichart et al., 2006). Barn till föräldrar med bipolär sjukdom kan uppfatta 

att deras uppväxt hade en högre kvalitet jämfört med uppfattningarna av barn till föräldrar utan 

psykisk ohälsa (Reichart et al., 2006).  

  

4.2 Anknytningsstilar 
  

4.2.1 Trygg anknytning 

Enligt en studie har bipolär sjukdomen i sig hos en förälder ingen signifikant inverkan på 

anknytningsstil (Erkan et al., 2015). Hipwell et al. (2000) invänder och presenterar att bipolär 

sjukdom hos föräldrar kan förknippas med en trygg anknytningsstil hos barn, som enligt 

Ainsworth (1979) tyder på att barnet känner sig trygg med sin anknytningsperson. I Hipwells 

et al (2000) studie genomfördes Ainsworths experiment “The Strange Situation” med barn och 

föräldrar som har vårdats på sjukhus för sin bipolära sjukdom och resultatet visade att nio av 

tio barn hade en trygg anknytningsstil. Radke-Yarrow et al. (1985) och Erkan et al. (2015) 

presenterar att en trygg anknytningsstil förekommer bland barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom, men att den inte är den vanligaste anknytningsstilen.  

  

4.2.2 Otrygg anknytning 

Vissa studier visar att bipolär sjukdom hos anknytningspersonen kan bidra till otrygghet, 

oförutsägbarhet och otillgänglighet, och därigenom lägre kvalitet i anknytningen, vilket enligt 

Ainsworth (1979) kan leda till en otrygg anknytningsstil. Negativa föräldraförmågor kan 

förknippas med otrygg anknytningen (Ostiguy et al. 2012). Specifikt visar de granskade 

studierna att barn till föräldrar med bipolär sjukdom i mindre utsträckning uppvisar en trygg 

anknytning (Doucette et al., 2016; Hipwell et al., 2000; Jacobson, 2016; Radke-Yarrow et al., 

1985). I Jacobsons (2016) studie undersöks bland annat kopplingen mellan bipolär sjukdom 

och kvalité i anknytningen. Studien visar att föräldrar med bipolär sjukdom har lägre kvalitet i 

anknytning till sina barn (Jacobson, 2016).  Detta kan visa sig genom att barn till föräldrar med 

bipolär sjukdom kan utveckla en otrygg anknytning, vilket innefattar otrygg undvikande 



 19 

anknytning, otrygg ambivalent anknytning och desorganiserad anknytning (Radke-Yarrow et 

al., 1985). Otrygg undvikande anknytning är vanligast bland barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom (Radke-Yarrow et al., 1985). En studie jämförde barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom och barn till föräldrar med andra typer av psykisk ohälsa samt utan psykisk ohälsa. 

Studien presenterade att desorganiserad anknytning, trygg anknytning och otrygg ambivalent 

anknytning var de vanligaste mönstren efter otrygg undvikande anknytning (Radke-Yarrow et 

al., 1985). Anknytningsmönstren bland barn till föräldrar med bipolär sjukdom och en 

kontrollgrupp beståendes av barn till föräldrar utan psykisk ohälsa har jämförts i en annan 

studie. Det framkom att desorganiserad anknytning var vanligare bland barn till föräldrar med 

bipolär sjukdom jämfört med kontrollgruppen, och att det inte fanns någon signifikant skillnad 

gällande de andra anknytningsstilarna (Erkan et al., 2015). I Doucette, Duffy, Grof, Horrocks 

& Keown-Stonemans (2013) studie mätte de barns upplevelser av anknytning till föräldrar med 

och utan bipolär sjukdom och sedan jämfördes resultaten. Barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom upplevde inga skillnader i deras egna anknytning än i anknytningen mellan barn och 

föräldrar utan psykisk ohälsa (Doucette et al., 2013). Föräldrar som upplevs som skrämmande 

och otrygga utifrån att de blir oförutsägbara och otillgängliga, på grund av sjukdomen, kan 

riskera att barnen kan utveckla en desorganiserad anknytning. Detta eftersom att barnen inte 

förstår föräldraförmågor och känner otrygghet inför sin anknytningsperson (Van Ijzendoorn et 

al., 1999). Studiernas resultat visar olika resultat gällande anknytningsstil, men de flesta är 

överens om att en otrygg anknytning är vanligast bland barn till föräldrar med bipolär sjukdom. 

  

4.3 Barns beteenden 
Ainsworth (1979) menar att konsekvenser av otrygg anknytning kan visa sig hos barn på olika 

sätt. Beteenden som barn visar vid en otrygg anknytning är att de blir undvikande, inte visar 

sina behov, blir utåtagerande, är klängiga och krävande samt vill ha mycket uppmärksamhet. 

Resultaten av Ostiguys et al., (2012) studie visar att barn till föräldrar med bipolär sjukdom kan 

ha en otrygg anknytning och uppvisar andra beteenden i jämförelse med barn till föräldrar utan 

psykisk ohälsa. Dock behöver inte bipolär sjukdom vara anledningen till varför barnen uppvisar 

andra beteenden, då barn till föräldrar med andra psykiska svårigheter uppvisar liknande 

beteenden. Det kan alltså vara en konsekvens av brister i föräldraförmågor som resultat av 

psykisk ohälsa generellt snarare än av bipolär sjukdom specifikt (Doucette et al., 2013). 

Sammanfattningsvis finns det skillnader i beteenden mellan barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom och barn till föräldrar utan psykisk ohälsa. 

  

Det finns vissa specifika beteenden, exempelvis problem i hanteringen av emotionella 

situationer, som visar sig hos barn med en otrygg anknytning enligt anknytningsteorin 

(Ainsworth, 1979), vilket flera studier också påvisar. Erkans et al., (2015) resultat visar att barn 

till föräldrar med bipolär sjukdom tenderar att ha en otrygg anknytning och att bipolär sjukdom 

kan associeras med försummelse. En konsekvens av försummelse kan vara utvecklandet av 

förvrängda verklighetsuppfattningar hos barn. Maniska tillstånd hos föräldrar med bipolär 

sjukdom kan förknippas med problembeteenden hos barn samt förutsäger framtida sociala 

problem (Ostiguy et al., 2012; Doucette et al., 2016; Nijjar et al., 2016). Bipolär sjukdom hos 

föräldrar kan även medföra högre nivåer av stress, koncentrationssvårigheter, samt problem i 

hanteringen av emotionella situationer hos barn. Svårt i regleringen av lägre kognitiva processer 

såsom prioritering, organisering och struktur i vardagen (Ostiguy et al., 2012) samt i 

hanteringen av stressbetingade situationer är vanligt hos dessa barn. De kan också uppleva mer 

känslor av ilska och motvilja än barn till föräldrar utan psykisk ohälsa (Nijjar et al. 2016; 

Ostiguy et al., 2012). De är inte heller lika uttrycksfulla som barn till föräldrar utan psykisk 

ohälsa (Hipwell et al., 2000) och har svårt för att använda sig av tidigare erfarenheter, det vill 
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säga inre arbetsmodeller, för att lösa problem (Ostiguy et al., 2012). Studierna visar således på 

att föräldrarnas bipolära sjukdom kan ha en inverkan på barns beteenden. 

 

5. Diskussion  

Föreliggande studie kan bidra till att ge en helhetsbild kring föräldrar med bipolär sjukdom och 

barns anknytning till dem. Nedan följer en teoridiskussion kring studiens resultat utifrån tre 

huvudaspekter - föräldraförmågor utifrån anknytningsteorin, anknytningsstil hos barn samt 

barnsbeteenden utifrån anknytningsteorin.  

  

5.1 Föräldraförmågor utifrån anknytningsteorin  
  

5.1.1 Svårigheter att skapa en stadigvarande relation på grund av de olika 

sjukdomstillstånden 

Enligt anknytningsteorin behöver föräldrar visa bland annat värme, vara tillgängliga och skapa 

kontinuitet i vardagen för att barns emotionella behov ska bli tillgodosedda (Bowlby, 2010). 

Föräldrar med bipolär sjukdom brister ibland på dessa punkter vilket kan förklaras genom att 

de pendlar mellan olika psykiska tillstånd (maniska, depressiva och symtomfria tillstånd).  De 

olika tillstånden kan bland annat uttrycka sig i beteenden som otillgänglighet, mindre fysisk 

kontakt med sina barn, aggressiva och utåtagerande beteenden samt vanföreställningar (Dore 

et al., 2001; Ostiguy et al., 2012). Eftersom varje tillstånd har unika, specifika beteenden kan 

det bli svårare för föräldrar med bipolär sjukdom att tillgodose sina barns behov av kontinuitet, 

varför upprätthållandet av ett stadigvarande relation kan försvåras. Detta kan då leda till 

emotionell försummelse, eftersom föräldrarna inte är konsekventa i deras respons till barnen 

när de behöver värme och tillgänglighet från föräldern. Detta pendlande kan vara ogynnsamt 

till anknytningen. Konsekvensen blir då att anknytningen mellan föräldern och barnet kan bli 

otrygg. 

  

5.1.2 Föräldrar med bipolär sjukdom och deras roll som en trygg bas  

Som det framgår i Bowlby (2010) är tillgänglighet och förutsägbarhet hos 

anknytningspersonen, eller föräldern, grundläggande för att barnet ska se föräldern som en 

trygg bas. Föräldrar med bipolär sjukdom kan under det maniska och depressiva 

sjukdomstillståndet behöva lägga all energi på att ta hand om sig själva, varför de kan upplevas 

som självupptagna. Att lägga mer tid på sig själva kan tänkas försvåra föräldrars förmåga att ge 

stöd och uppmuntran till sina barn, som är nödvändigt enligt anknytningsteorin för att barn ska 

uppfatta föräldern som en trygg bas. Enligt Bowlby (2010) förutsätter rollen som trygg bas att 

föräldern finns tillgänglig för barnet att återvända till som en trygghetskälla samt är förutsägbar 

i sin respons till barnet för att ge uppmuntran och stöd. Då otillgänglighet och oförutsägbarhet 

kan förekomma hos föräldrar med bipolär sjukdom kan resultatet bli att föräldern inte uppfattas 

som en trygg bas.  

  

I linje med Bowlbys (2010) definition av en trygg bas, kan avsaknaden av trygghet innebära att 

negativa konsekvenser för utvecklingen av en vilja till utforskande hos barnet. Otrygghet hos 

barnet kan tänkas skapas på grund av den otillgängligheten och oförutsägbarheten hos föräldrar 

som kan förknippas med de aggressiva och utåtagerande beteenden som kan visas i det maniska 

tillståndet (Dore et al., 2001). Otillgänglighet hos föräldrar kan tänkas även skapas genom 

beteenden som kan visas i det depressiva tillståndet, som exempelvis nedstämdhet, 

självdestruktivitet och hallucinationer (Hipwell et al., 2000).  Barn kan då uppleva föräldern 

som skrämmande och otrygg (Van Ijzendoorn et al, 1999), vilket kan ha en negativ påverkan 

på utvecklandet av barns vilja till utforskande. Föräldraförmågor kan försvåra föräldrar att inta 
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rollen som en trygg bas samt tillgodoseendet av barnets behov, men även försämra barns känsla 

av trygghet. 

  

5.1.3 Föräldraförmågor som kan leda till en trygg anknytning 

Vidare visar Reicharts et al. (2006) studie att bipolär sjukdom inte behöver ha en negativ 

inverkan på föräldraförmågor då föräldrar med bipolär sjukdom kan uppfattas av barn som mer 

accepterande och emotionellt tillgängliga. Dessa egenskaper gynnar barns inre arbetsmodeller, 

vilka barn använder omedvetet i samspel med andra. Bowlby (2010) understryker att 

arbetsmodellerna formas genom erfarenheter av samspel med barnets anknytningsperson. En 

trygg anknytning utvecklas genom känslan av trygghet och att föräldern finns tillgänglig och är 

lyhörd. Dessa beteenden exemplifieras av föräldrar som har fått vård för sin bipolära sjukdom, 

varför det kan hävdas att detta kan vara en anledning till att en trygg anknytning kan utvecklas 

trots sjukdomen. Att finnas tillgänglig och visa värme är några faktorer som Bowlby (2010) 

förklarar är nödvändiga för att skapa en trygg bas. Hipwells et al. (2000) studie visade att 

föräldrar som vårdats på sjukhus för bipolär sjukdom samt fick hjälp med relationen till sitt 

barn av specialister, ökade sina föräldraförmågor så som uppmuntran, beröm och att prata 

kärleksfullt med barn. Detta kan förstås vara för att föräldrarna är mer tillgängliga eller 

förutsägbara efter att ha fått vård, vilket leder till att barnen upplever dem som trygga. Enligt 

anknytningsteorin är dessa föräldraförmågor centrala för att barn ska uppleva föräldern som en 

trygg bas. Hipwell et al. (2000) presenterade även att barn vars föräldrar hade fått vård för sin 

bipolära sjukdom visade mer benägenhet att utforska sin omgivning i och med att de kan känna 

att de har en trygg bas att återvända till. Det är möjligt att föräldrar som fått vård för sin bipolära 

sjukdom har bättre förutsättningar för att få sina behov av grundläggande emotionell omsorg 

tillgodosedda, vilket visas i barnens beteende.   

  

5.2 Anknytningsstil hos barn 
  

5.2.1 Trygg anknytningsstil  

Ett antal studier framhäver att en trygg anknytning kan utvecklas hos barn till föräldrar med 

bipolär sjukdom. Erkan et al. (2012) menar på att bipolär sjukdom inte behöver ha någon 

inverkan över huvud taget på anknytningsstil, och presenterade att det inte finns någon 

signifikant skillnad i antalet barn som har en trygg anknytning mellan barn till föräldrar med 

bipolär sjukdom samt utan. I Hipwells et al. (2000) studie framgår att en trygg anknytningsstil 

är den vanligaste anknytningsstilen bland barn till föräldrar som fått vård för sin bipolära 

sjukdom. Dessa resultat kan tolkas utifrån anknytningsteorin (Bowlby, 2010) och att det kan 

finnas flera anknytningspersoner (som exempelvis en till förälder) i barnets omgivning som 

stärker upp barnets känsla av trygghet, vilket kan leda till utvecklingen av en trygg 

anknytningsstil. Resultaten tyder på att bipolär sjukdom inte behöver ha så stor inverkan på 

föräldraförmågor, för att en trygg anknytningsstil ska utvecklas. Om eller i vilken utsträckning 

förmågorna påverkas av bipolär sjukdom kan vara beroende på hur allvarliga symtom föräldern 

lider av. Föräldrar med bipolär sjukdom kan tänkas ha goda föräldraförmågor, men ändå ha 

svårigheter i vissa beteenden och egenskaper på grund av sjukdomen. Att få rätt stöd skulle 

kunna tänkas hjälpa föräldern i sina föräldraförmågor, och därigenom barnets anknytning då 

det emotionella behovet kan bli tillgodosett.  

  

5.2.2 Otrygga anknytningsstilar baserat på de olika sjukdomstillstånden  

Flera studier i den här uppsatsen visar att en otrygg anknytning är den vanligaste 

anknytningsstilen bland barn till föräldrar med bipolär sjukdom. Radke-Yarrow et al. (1985) 

hävdar att en otrygg undvikande anknytning är vanligast bland barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom, men att även otrygg ambivalent anknytning är förekommande, vilket kan tolkas 
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utifrån anknytningsteorin. En otrygg undvikande anknytningsstil kan ses som resultatet av en 

förälder som är otillgänglig, och att en otrygg ambivalent anknytningsstil kan ses som resultatet 

av att en förälder beter sig oförutsägbart (Ainsworth, 1979). En möjlig anledning till att otrygg 

undvikande anknytningsstil förekommer är att otillgänglighet är ett föräldrabeteende som är 

vanligt förekommande i både det maniska och depressiva tillståndet hos föräldrar med bipolär 

sjukdom. Att otrygga anknytningsmönstren förekommer bland barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom kan alltså förstås genom de olika föräldrabeteenden som uppvisas av föräldrarna. 

  

Utöver de renodlade anknytningsstilar som diskuterats ovan visade Van Ijzendoorns et al. 

(1999) meta-analys samt Erkan et al. (2015)  att barn till föräldrar med bipolär sjukdom också 

kan uppvisa en desorganiserad anknytningsstil. Det stämmer överens med definitionen på 

desorganiserad anknytning som presenteras i Bowlby (2010), då otillgänglighet, 

oförutsägbarhet och försummelse är faktorer som är skadliga för kvaliteten i anknytning. 

Pendlandet mellan maniska och depressiva tillstånd, som är grundläggande för bipolär 

sjukdom, kan likställas med pendlandet mellan oförutsägbarhet och otillgänglighet. Brister i 

föräldraförmågorna förutsägbarhet och tillgänglighet är grunden till de andra otrygga 

anknytningsstilarna, vilket desorganiserad anknytning är en variation av. Som det framgår i 

Bowlby (2010), uppvisar barn med en desorganiserad anknytning inget specifikt mönster, utan 

att de uppvisar en desorganiserad version av något av de otrygga mönstren. Detta kan förstås 

utifrån att dessa barn har inre arbetsmodeller, det vill säga erfarenheter, av föräldraförmågor i 

de olika psykiska tillstånden. Bowlby (2010) hävdar att misshandel, försummelse och svår form 

av bipolär sjukdom är exempel på faktorer som bidrar till att utveckla en desorganiserad 

anknytning. Eftersom försummelse kan förekomma hos föräldrar med bipolär sjukdom är det 

rimligt att en desorganiserad anknytning skulle kunna utvecklas hos dessa barn, då två av 

faktorerna som Bowlby presenterar uppfylls. 

  

5.3 Barns beteenden utifrån anknytningsteorin 
Föräldraförmågor är avgörande för hur barn agerar i samspel och relationer då det skapar de 

inre arbetsmodeller som barn har. Inre arbetsmodeller utvecklas genom den respons barn får 

från sin förälder, eller av avsaknaden av respons (Bowlby, 2010). Bristande känslomässigt 

engagemang från föräldrar kan avspegla sig på barns inre arbetsmodeller i och med att det är 

barns erfarenheter. Barn använder sig av sina inre arbetsmodeller för att förstå relationer och 

intryck, varför ett barn vars föräldrar är mindre känslomässigt engagerade riskerar att uppvisa 

liknande beteenden i andra relationer (Bowlby, 2010). Forskning har bland annat redovisat att 

föräldrar med bipolär sjukdom kan vara mer benägna att uttrycka irritation, ledsamhet, samt att 

de tenderar att kritisera sina barn (Hipwell et al., 2000). Föräldrarna kan även upplevas som 

aggressiva av barnen (Reichart et al., 2006). Utifrån anknytningsteorin är det möjligt att barn 

kan ta till sig dessa beteenden och omvandla dem till inre arbetsmodeller. Barn kan sedan fastna 

i dessa mönster och själva uppvisa irritation, ledsamhet och aggressivitet, samt kritisera andra, 

eftersom detta är något som kan vara inlärt på ett omedvetet plan hos dem. Vidare har Ostiguy 

et al., (2012) visat att barn till föräldrar med bipolär sjukdom har höga nivåer av stress och 

koncentrationssvårigheter. Svårigheter i struktureringen av vardagen, prioritering och 

organisering är andra beteenden som kan förekomma hos barnen (Ostiguy et al., 2012). De kan 

även uppvisa ilska och motvilja i samspel med andra samt ha problem i hanteringen av 

emotionella situationer (Nijjar et al., 2016; Ostiguy et al., 2012).  Dessa kan vara indikationer 

på beteenden som ingår i inre arbetsmodeller som barn till föräldrar med bipolär sjukdom har 

utvecklat, men också av anknytningsstil. Barns beteenden återspeglar alltså föräldrarnas 

beteenden. 
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6. Metoddiskussion 

Nedan följer en diskussion kring studiens begränsningar och styrkor samt reliabilitet och 

validitet. De etiska ställningstagande som har tagits under författandet av studien kommer 

också att diskuteras.  

  

6.1 Begränsningar och styrkor 
I en integrerad forskningsöversikt måste alla relevanta studier inkluderas för att kunna skapa en 

övergripande bild på forskningsområdet (Booth et al., 2012). Under urvalsprocessen (se figur 

1) fick två studier som uppfyllde föreliggande studies inklusionskriterier utelämnas från 

resultatet på grund av att de var otillgängliga i fulltext. Detta anses vara en begränsning i 

föreliggande studie i och med att det finns luckor i den övergripande bilden. Studiens kvalitet 

kan ha påverkats av att två potentiellt relevanta artiklar fick utelämnas då de kan ha bidragit 

med ytterligare information som kan ha varit intressanta till resultatet och dess utfall.  

  

Ett systematiskt arbetssätt innebär ett tillvägagångssätt som gör att all relevant forskning hittas 

och används för att skapa en bred kunskapsbas, även om det finns forskning med resultat som 

inte stämmer överens med de andra resultaten (Booth et al., 2012). Styrkan med föreliggande 

studie är att ett systematiskt arbetssätt har använts, där frågeställningarna och 

inklusionskriterierna var öppna och inte uteslöt någon forskning. Sökning och urval har 

inkluderat all forskning som har med ämnesområdet att göra, förutsatt att de uppfyller 

inklusionskriterierna.  

  

6.2 Föreliggande studies reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
En studies reliabilitet kan anses som tillförlitligheten i dess mått; hur och i vilken utsträckning 

samma resultat kan uppnås vid upprepade mätningar. Att åstadkomma hög reliabilitet betyder 

att samma resultat erhålls vid upprepning av studien, oberoende av utföraren. Låg reliabilitet 

präglas av slumpmässiga fel inom mätmetoden, vid exempelvis otydliga instruktioner eller 

beskrivning av mätmetoden (Eriksson Barajas et al., 2013). I föreliggande studie har den 

systematiska sökmetoden bidragit till att reliabiliteten ska kunna anses vara hög. Varje steg i 

sökningen har noga dokumenterats med datum, databas, sökord, antal träffar och dubbletter för 

att sökningarna ska vara replikerbara, samt inklusions- och exklusionskriterierna som använts 

för att välja artiklar. Dokumentationen är en förutsättning för att studiens reliabilitet ska kunna 

anses vara hög. Däremot skulle framtida sökningar kunna få ett annorlunda utfall då databaser 

konstant utökas med artiklar. 

  

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att värdera en studies validitet innebär att bedöma om det 

som studien har avsett studera, verkligen har studerats. Det vill säga om de slutsatserna som 

dras, stämmer överens. Inom validitetsbegreppet, finns det två delbegrepp - intern och extern. 

Den förstnämnda berör huruvida forskaren har dragit rätt slutsatser; om hänsyn har tagit till alla 

faktorer som kan gör att forskaren drar fel slutsats. Då måste det ifrågasättas om det 

systematiska arbetssättet har gjort att ingen forskning har missats och att det inte kan finnas en 

annan, signifikant variabel som påverkar slutsatserna. I värderingen av extern validitet är 

studiens generaliserbarhet av stor vikt. Med generaliserbarhet menas huruvida studiens resultat 

kan generaliseras från urvalet till en population (Eriksson Barajas et al., 2013). Eftersom det 

har genomförts en systematisk sökning för att få fram data, samt anpassat sökord och 

inklusions- och exklusionskriterier till forskningsämnet, kan den interna validiteten anses vara 

hög. Databaserna som använts har varit kopplade till socialt arbete och den valda teorin är 

väsentlig för studiens syfte. Gällande generaliserbarheten går resultatet att applicera på alla 

individer som ingår i studiens problematik, alltså personer med bipolär sjukdom. Studien går 
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även att använda till liknande situationer och miljöer där det finns individer med en psykisk 

ohälsa som liknar bipolär sjukdom i någon mån. Förutsättningen för att kunna generalisera är 

just den interna validiteten och reliabiliteten, som i denna studie anses vara hög. 

  

6.3 Etiska ställningstaganden 
Utifrån att föreliggande studie är en litteraturöversikt som genomförs utan interaktion med 

människor kan dess etiska implikationer diskuteras utifrån Vetenskapsrådets (u.å.) fyra 

forskningsetiska principer. Av de fyra principerna är samtyckeskravet och nyttjandekravet 

aktuella till litteraturöversikter. De övriga forskningsetiska principer, informationskravet och 

konfidentialitetskravet, kan hävdas sakna relevans till studier som genomförs utan exempelvis 

intervjuer. De artiklar som presenteras i resultatet har uppfyllt kriterierna för informationskravet 

och konfidentialitetskravet, och därmed kan det anses vara uppfyllt även av föreliggande studie. 

Vad gäller samtyckeskravet har all forskning som använts i föreliggande studie publicerats och 

är därmed offentliga. Däremot är författarnas samtycke till att forskningen publicerats ett 

antagande, men risken att forskningen publicerats utan samtycke anses vara låg. Även om 

författarna själva har valt att publicera, har de inte uttryckligen samtyckt till att den används till 

den aktuella studien. Genom att publicera forskningen, kan det hävdas att författarna har avstått 

från samtyckeskravet och är införstådda i att det kan innebära att den används av andra. 

Nyttjandekravet riktar sig egentligen mer mot insamlade personuppgifter som ska användas 

enbart för forskningsändamål. Insamlingen av personuppgifter kan jämställas med den 

insamlade forskningen i och med att föreliggande studie aldrig krävde det förstnämnda. Detta 

krav har uppfyllts genom att all insamlad forskning enbart användes för besvarandet av 

frågeställningarna.  

  

Utöver vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (u.å.), har andra etiska ställningstaganden 

tagits under författandet av studien som är av relevans till just forskningsöversikter. Den 

systematiska metoden som upprättades och tillämpades innebar ett etiskt övervägande. 

Konsekvensen av att ha förutbestämda inklusionskriterierna och sökorden var att andra artiklar 

som kan ha varit av relevans till studien kan ha förbisetts. För att förebygga detta genomfördes 

testsökningar med olika kriterier och sökord. Testsökningarna möjliggjorde att de mest 

relevanta och lämpliga kriterierna och sökorden användes i studien. De etiska 

ställningstaganden som är unika till forskningsöversikter centrerar sig kring urval och 

presentation av resultat (Eriksson Barajas et al., 2013). De inkluderade artiklarna valdes utifrån 

deras relevans till studiens syfte och frågeställningar samtidigt som hänsyn togs till samtligas 

kvalite. Artiklar som bedömdes inte uppfylla kraven för att vara vetenskapliga såväl som 

artiklar som inte uppfyllde de förutbestämda kriterierna exkluderades från studien.  Att 

underlåta presentera artiklar i resultatet som inte stöder syftet och frågeställningarna vore 

oetiskt, varför samtliga artiklar som uppfyllde de ovan inkluderades i studien. De presenterade 

artiklarna återberättades i sin helhet och sanningsenligt, oavsett om resultatet gick emot 

resultaten från övriga artiklar.  

  

7. Avslutande diskussion  

Syftet med denna systematiska forskningsöversikt var att sammanfatta befintlig forskning kring 

anknytningen mellan barn och föräldrar med bipolär sjukdom. I resultatet framgick det att 

svagheter i föräldraförmågorna tillgänglighet och förutsägbarhet på grund av bipolär sjukdom 

var vanligt. Dessa föräldrar kan riskera också att utsätta sina barn för emotionell försummelse, 

vilket kan leda till att barnet inte uppfattar föräldern som en trygg bas. Vad gäller 

anknytningsstil visar barn främst en otrygg anknytningsstil, men även en trygg anknytningsstil 

förekommer. Gällande bipolär sjukdoms inverkan på barns beteenden har forskning som har 



 25 

inkluderats i föreliggande studie visat att barn har svårt för att hantera känslor och beteenden, 

samt att reglera lägre kognitiva processer. 

  

Föreliggande studie innehar forskning som visar tre olika resultat som inte stämmer överens 

med majoriteten av forskningen: att bipolär sjukdom inte har någon inverkan på 

anknytningsstil, att bipolär sjukdom kan förknippas med trygg anknytning samt att trygg 

anknytning är vanligare hos föräldrar som har vårdats på sjukhus för sin sjukdom. Föräldrarna 

som var placerade inom slutenvården tillsammans med sitt barn och fick hjälp med relationen 

av specialister. De uppvisar inga särskilda brister i föräldraförmågor som är kopplade till 

sjukdomen och en trygg anknytningsstil. Dagens forskningsläge är osäkert då det förekommer 

olika resultat kring bipolär sjukdoms inverkan på föräldraförmågor samt barns anknytningsstil. 

Medan majoriteten av forskning framhäver att bipolär sjukdom har en negativ inverkan på 

föräldraförmågor och anknytningsstil, finns det en uppenbar del studier som säger att det inte 

behöver vara så. Viktigt att lyfta fram är att sjukdomens inverkan på föräldraförmågor inte 

behöver betyda att en förälder inte är tillräcklig eller att de brister i förmågan att tillgodose 

barns emotionella behov.  

  

Utmaningen i socialt arbete med barn och familjer är att bedöma föräldraförmågor och risk- 

och skyddsfaktorer för uppväxtvillkor kring barn. Kunskap om de olika omständigheterna som 

barn kan växa upp under är nödvändig för att kunna erbjuda rätt stöd och insatser som 

förebygger att barns hälsa och utveckling riskeras att påverkas negativt. Studien kan vara 

behjälplig som referens i socialarbetares arbete för att få en djupare förståelse för hur föräldrar 

med bipolär sjukdom kan fungera som omvårdnadsperson. Detta genom att belysa hur 

föräldraförmågor, anknytningsstil och barns beteenden påverkas av bipolär sjukdom samt för 

att visa vilka andra förutsättningar för föräldraskapet och anknytningen som vård kan bidra 

med. 

  

Studiens resultat visar att bipolär sjukdom kan vara kopplat till svårigheter i föräldraförmågor 

som skulle kunna leda till emotionell försummelse av barn. Utifrån emotionell försummelse 

och barns inre arbetsmodeller kan en otrygg anknytningsstil utvecklas, vilket genomsyras i 

barns beteenden. Resultatet kan ge en djupare förståelse för både föräldrar med bipolär sjukdom 

och de svårigheter som de möter i sin föräldraroll på grund av sin sjukdom. Insikt i hur de olika 

sjukdomstillstånden yttrar sig i föräldraförmågor kan underlätta samarbetet med föräldrarna och 

leda till en bättre bild av hur föräldrarna fungerar i samspel med sina barn. Studien kan ge 

förståelse för hur en otrygg anknytningsstil kan uppstå som följd av förälderns sjukdom. Barnet 

kan i vissa fall vara den första i familjen som uppmärksammas genom sina problembeteenden, 

varför kunskap om hur de olika otrygga anknytningsstilarna ser ut kan ge en förklaring till dessa 

beteenden. I de fallen kan kunskapen som framkommer användas för att få en bättre förståelse 

om hur hela anknytningen kan påverkas av dess olika delar (som exempelvis föräldraförmågor) 

och därigenom att stödet kan behövas riktas till anknytningen mellan föräldrar och barn. 

  

När det kommer till stödinsatser visade resultatet att vård till föräldrar med bipolär sjukdom 

kan innefatta stöttning i deras föräldraroll. Socialarbetare skulle kunna använda den här 

informationen till att utveckla samverkan med psykiatrin då det kan gynna hela familjen samt 

anknytningen att föräldern får stöttning i sin föräldraroll, och inte bara rikta insatser mot barnet. 

  

I genomgången av studierna som inkluderades i forskningsöversikten framkom det att det inte 

finns en gemensam bild kring bipolär sjukdoms inverkan på föräldraförmågor. Forskning säger 

olika om hur och i vilken utsträckning bipolär sjukdom hos just föräldrar påverkar anknytningen 

till barn. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka varför studier har kommit fram till 
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olika resultat vad gäller anknytningsstil. Ett annat förslag är att forska vidare på hur och under 

vilka omständigheter föräldrarnas förutsättningar kan förbättras, det vill säga genom 

exempelvis olika typer av vård.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Bedömningsmall för kvantitativa studier, (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

 

Syfte med studien 

Vad är syftet med studien? 

Beskrivs syfte och frågeställningar tydligt?  Ja / Nej  

 

Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusion/exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? Anges ej  

Är undersökningsgruppen representativ? Ja / Nej  

Vart och när gjordes undersökningen? 

Gavs någon intervention samt hur ofta? Ja / Nej  

 

Mätmetoder 

Vilken mätmetod användes? Anges ej  

Diskuteras mätmetodens validitet och reliabilitet? Ja / Nej  

 

Analys 

Fanns bortfall och kan det accepteras? Ja / Nej  

Var den statistiska analysen lämplig? Ja / Nej  

Vilka var huvudresultaten och vilka slutsatser dras? 

 

Värdering 

Kan resultatet generaliseras? Ja / Nej  

Fanns signifikanta skillnader? Ja / Nej  

Har resultatet relevans? Ja / Nej  

Ska artikeln inkluderas? Ja / Nej  
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Bilaga 2. Bedömningsmall för kvalitativa studier, (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

 

Studiens syfte 

Vad är studiens syfte? 

Vilken metod har använts? 

Är designen relevant för att besvara frågeställningen? Ja / Nej  

 

Undersökningsgrupp 

Beskrivning av undersökningsgruppen och vart/hur undersökningen genomfördes 

(Ålder, kön, land etc). 

Vilken urvalsmetod användes? Anges ej  

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja / Nej  

 

Metod för datainsamling 

Hur har data samlats in? 

Beskrivs processen tydligt? Ja / Nej  

Är data systematiskt insamlad? Ja / Nej  

 

Dataanalys 

Hur är begrepp, teman, kategorier utvecklade och tolkade? 

Diskuteras analys och tolkning av resultat? Ja / Nej  

Är resultaten trovärdiga? Ja / Nej  

Är resultaten pålitliga? Ja / Nej  

Redovisas andra teorier och forskning som kan bekräfta tolkningarna? Ja / Nej 

 

Utvärdering 

Hänger forskningsfråga och resultat ihop? Ja / Nej  

Har resultatet relevans? Ja / Nej  

Finns metodologiska brister i studien? Ja / Nej  

Finns det risk för bias i studien? Ja / Nej  

Ska artikeln inkluderas? Ja / Nej  

 

 

 


