
Frida Odelid

Vt-11

”Man orkar tills man dör”
En kvalitativ textanalys om uppväxten med en psykiskt sjuk 
förälder. 

Handledare: Yoshiko Boregren Matsui

javascript:__doPostBack('ctl00$cPlhMain$RepMessages$ctl00$Load','')


Abstract 

Children with mentally ill parents have been invisible for a long period of time. The aim of the 
study was to give a better insight in how the childhood of these children can be. I’ve done a 
qualitative text analysis of five self-biographic books. I’ve studied these books with help of 
development ecology and attachment theory. I’ve also been looking at the resilience and factors 
that have an influence on the child’s wellbeing. Growing up with a mentally ill parent is 
complicated and have a great affect on the child. The relationship with the ill parent is effected 
and the child needs aren't always met. Also the non ill parent can have a hard time to fulfill the 
child's needs. Having an ill spouse is also hard and the whole family is affected. Worry, sleep 
problems, lack of caring and abuse are some things the children have to deal with due to their 
parents condition. These aren't isolated problems in the child's home. The situation at home also 
have an influence in how well they manage in school and with friends.
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1. Inledning
Under den femte terminen på socionomprogrammet genomförde jag en termins 

praktik på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Under praktikperioden fick jag 

en inblick i  den psykiatriska vården,  vilket  jag tidigare visste  mycket  lite  om. 

Under terminen fick jag bland annat närvara i ALMA, en konsultationsgrupp som 

är inriktad på barn till psykiskt sjuka. Under dessa träffar drogs svåra fall om barn 

som mådde väldigt dåligt och levde under oacceptabla förhållanden, vilket många 

gjort  i  flera  år.  Jag  kände stor  frustration  över  att  barnen  inte  hade  fått  hjälp 

tidigare. I vissa fall hade de till och med varit i kontakt med en rad olika instanser 

som  i  mina  ögon  borde  ha  kunnat  göra  mer.  I  det  dagliga  arbetet  på  min 

praktikplats upplevde jag inte heller  patienternas barn som särskilt  närvarande. 

Min föreställning att barnen hamnar i skymundan baseras på arbetet på endast en 

mottagning och är därför kanske inte representativ för hur det  ser ut  på andra 

mottagningar. Men min föreställning bekräftas också av litteratur på området där 

barn till  psykiskt sjuka ofta  benämns som  de osynliga barnen (Hindberg 1999, 

Skerfving 2005).

Inom den psykiatriska vården i Sverige har det under de senaste decennierna skett 

en förskjutning från slutenvård till mer fokus på öppenvårdsinsatser. Förändringen 

innebär att fler personer kan fortsätta bo hemma och samtidigt få behandling via 

öppenvården.  Färre  inläggningar  innebär  troligen  att  fler  barn  idag  bor 

tillsammans med en psykiskt sjuk förälder än tidigare (Hindberg 1999, Sigling 

2002, SoS-rapport 1999:11). Hindberg (1999) lyfter också att socialtjänsten idag 

har  en  större  strävan  att  undvika  placering  av  barn  och  ungdomar  vilket 

förmodligen också bidrar till att fler barn lever med en psykiskt sjuk förälder. Hur 

många barn det rör sig om finns det ännu inget samlat register över. I projektet 

Barn  till  föräldrar  med  psykisk  sjukdom kartlades  förekomsten  av  barn  hos 

patienter  inom  vuxenpsykiatrin  i  Luleå/Boden  och  Skellefteå.  I  båda  dessa 

kartläggningar fann man att ca 40 % av samtliga patienter hade barn under 18 år 

(Renberg 2007).

Inom området psykisk hälsa är just barn till psykiskt sjuka en viktig riskgrupp då 

en  tredjedel  av  dessa  barn  själva  utvecklar  psykiska  och  sociala  problem 
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(Martinell  Barfoed 2001). Två tredjedelar klarar sig alltså utan större problem. 

Dessa  barn  brukar  kallas  maskrosbarn,  barn  som klarar  sig  bra  trots  en  svår 

uppväxt (Lönnroth 1990). Dessa barn är  dock inte i mindre behov av stöd och 

hjälp. Oavsett hur de utvecklas som vuxna har alla barn rätt till en trygg uppväxt 

och jag frågar mig om barn till psykiskt sjuka verkligen får det. 

Idag börjar de osynliga barnen sakta bli allt synligare. Det har gjorts utredningar 

och  projekt  har  startat  för  att  lyfta  fram dessa barn.  Till  exempel  Sos-rapport 

1999:11, barnombudsverksamheten i Lund (Östman & Afzelius 2008), ALMA i 

Malmö. 2009 infördes även ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen som innebär ett 

ökat ansvar att beakta barns behov av information, råd och stöd (HSL §2g). Trots 

detta menar jag att det behövs en ökad insikt och förståelse för hur det är att växa 

upp med en psykiskt sjuk förälder. Kunskap är en nödvändighet för att kunna se 

och möta de behov som finns. Hur växer dessa barn upp och hur uppfattar de sin 

verklighet?

Min  första  tanke  var  att  undersöka  hur  psykiatrin  arbetar  med  och  ser  på 

patienternas barn. Det låg nära tillhands med tanke på min praktikplats. Det visade 

sig att det var svårt att få tag på intervjupersoner och i takt med att tiden gick 

började  jag  fundera  på  alternativa  frågeställningar.  Jag  tyckte  det  skulle  vara 

intressant  att  få  bättre  förståelse  för  barns  egna uppfattningar  och jag  började 

fundera kring möjligheten att använda mig av självbiografier skriva av vuxna som 

vuxit  upp med en psykiskt sjuk förälder.  Psykisk sjukdom är ett  begrepp som 

innefattar en rad olika psykiska tillstånd. Det kan vara allt från lättare psykiska 

besvär till mer allvarliga sådana. Jag har valt att använda psykisk sjukdom utifrån 

denna breda definition och kommer ömsom använda psykiska besvär i  samma 

bemärkelse. 

Min uppfattning är att en grundläggande förutsättning för att situationen för barn 

till psykiskt sjuka skall förändras är just förståelse för hur de faktisk har det. Vi 

måste veta hur barnen upplever sin verklighet och hur de påverkas av att leva med 

en psykiskt sjuk förälder för att kunna tillgodose deras behov. Något jag kände att 

jag hade relativt lite kunskap om. Jag frågar mig hur deras uppväxt är och hur 

livet och relationen med den sjuke respektive friske föräldern ser ut. Att det inte är 

lätt tänker nog de flesta men hur ser det egentligen ut?
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1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt från självbiografier kvalitativt 

undersöka hur det kan vara att växa upp med en psykiskt sjuk förälder.

Mina frågeställningar är:

Hur upplever (vuxna) barn till psykiskt sjuka sin barndom?

Hur upplever och beskriver de relationen med sin mamma respektive pappa?

Finns det  aspekter  i  barnens  omgivning som har en positiv  inverkan på  deras 

uppväxt? 

2. Tidigare forskning
Som jag tidigare nämnt har barn till psykiskt sjuka kallats för de osynliga barnen 

då det är just vad de har varit. På senare tid har det dock förändrats och det har 

börjat skrivas mer om målgruppen.

Albertsson-Karlgren (1999) har skrivit avhandlingen Mental diseases postpartum- 

influence on child development during the first eight years. Resultatet i avhand-

lingen visar att mammor som drabbats av psykiskt sjukdom efter förlossningen 

påverkar barnets utveckling både på lång och kort sikt. Barnen undersöktes vid 

olika åldrar och det visade sig bland annat att de var mer svårhanterliga vid 10 och 

15 månaders ålder än vad kontrollgruppen var. De hade även mer oregelbundna 

mat- och sovtider och de visade ett avvikande beteende och/eller rädsla vid möte 

med  främmande  personer.  Även  då  barnen  blev  äldre  avvek  de  från 

kontrollgruppen. Vid 8 års ålder bads  barnens lärare och föräldrar att  svara på 

frågor  gällande  barnen.  Lärarna  skattade  barnens  sociala  kompetens  och  work 

efficiency (barnens tilltro till sin egen förmåga och intresse att lösa nya problem) 

lägre än barn med förälder utan psykiska besvär.

Undersökningar som fångar barnens upplevelser av livet med en psykiskt sjuk 

förälder är något svårare att hitta, men är idag inte omöjligt. Avhandlingen Family 

burden and  participation in  care,  skriven  av  Östman  (2000)  vid  Lunds 

Universitet, har som syfte att belysa situationen för familjer med en psykiskt sjuk 

familjemedlem.  Östman  (ibid.)  finner  att  de  anhöriga  upplever  en  stor  börda 

kopplat  till  att  ha  en  anhörig  som  är  psykiskt  sjuk.  Många  har  avstått  egna 
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fritidsaktiviteter eller arbete och känt sig isolerade. Ungefär hälften har känt en 

oro för att den sjuke skall ta sitt liv och lika många har själva upplevt psykiska 

besvär relaterade till sin situation som anhörig. Östman (ibid.) finner även att över 

hälften  av  de  psykiskt  sjukas  barn,  enligt  en  frisk  anhörig  (oftast  den  andre 

föräldern) var i behov av stöd. Detta behov uppfylldes endast i hälften av fallen. I 

barnfamiljer upplevde den friske förälder i högre grad behov av stöd och behövde 

i högre utsträckning ge upp jobb än i familjer utan barn. Önskan om stöd från 

psykiatrin  var  hög  men  sällan  tillgodosedd.  Särskild  de  nu  vuxna  barnen  var 

missnöjda med insatserna från psykiatrin vilket Östman (ibid.) menar är viktigt att 

uppmärksamma då de ofta har vuxit upp med den psykiskt sjuke och också har 

bördan av en möjlig ärftlighet att själva utveckla psykiska besvär. 

Pölkki, Ervast och Huupponen (2004) presenterar sin undersökning, som baseras 

på sex intervjuer med barn i åldern 9-11 år och 15 berättelser av vuxna som vuxit 

upp med psykiskt sjuk förälder, i artikeln Coping and Resilience of Children of a  

Mentally Ill Parent. De finner bland annat att barnen ofta får ta ett större ansvar 

hemma  än  andra  barn.  Majoriteten  av  deltagarna  hade  en  mamma  som  var 

psykiskt sjuk och det var vanligt att pappan tillbringade större delen av tiden på 

jobbet och lät barnen eller mor- och farföräldrar sköta hemmet. Även då det var 

fadern som var sjuk tog barnen ett  större ansvar för sysslor i  hemmet och för 

yngre  syskon.  Det  framkom  även  att  barnen  många  gånger  oroade  sig  för 

familjens ekonomi och att det fanns en stor skam kring psykisk sjukdom. Många 

berättade inte för sina klasskompisar eller andra om sin sjuke förälder.

Knutsson-Medin, Edlund och Ramklint (2007) har också undersökt barns upplev-

elser genom en enkätundersökning med nu vuxna barn. Undersökningen genom-

fördes i  Sverige. De kommer bland annat fram till att barnen i kontakten med 

psykiatrin haft en rad negativa upplevelser. Bland annat upplever de att de i kon-

takten med psykiatrin inte fått tillräckligt med information och stöd. Personalen de 

mötte  visade  inte  någon  oro  för  eller  omtanke  om  dem.  Det  positiva  med 

psykiatrin tycks vara en känsla av lättnad då föräldern läggs in och de vet att 

någon tar  hand om föräldern.  Samtidigt  har  de också  negativa erfarenheter  då 

psykiatrin vid utskrivning åter  lämnar över allt  ansvar på familjen.  I  resultatet 

redovisas fyra kategorier som de vuxna barnen såg som en effekt av att ha en 
4



psykiskt  sjuk  förälder;  Oro,  ökat  ansvar,  negativa  känslor,  förändrad  barn  och 

förälder relation. Skyddande faktorer var till exempel en egen hobby, syskon eller 

andra familjemedlemmar som förstod dem. De intervjuade ansåg sig själva ha 

klarat sig bra trots sin uppväxt (ibid.).

Östman (2008) har genomfört intervjuer med åtta barn till psykiskt sjuka patienter 

som  vid  tillfället  för  intervjuerna  var  inlagda  på  en  psykiatrisk  avdelning. 

Resultatet presenterades i Nordic Journal of  Psychiatry. Östman finner ett ökat 

ansvarstagande hos barnen vilket barnen uttrycker som något negativt. De äldre 

barnen kan också uttrycka att  de vet att  deras föräldrar inte  tar  hand om dem 

tillräckligt mycket. Andra teman Östman (ibid.) fann var ensamhet, skuldkänslor 

och rädsla. Barnen kände sig ensamma i sina erfarenheter och upplevde att ingen 

förstod dem. Ingen pratade heller  med dem och uppmärksamheten låg på den 

sjuke vilket gjorde att de lämnades ensamma med sina tankar. Barnen uttryckte en 

önskan om att få prata både om sin egen situation och om den sjuke förälderns 

situation. Rädslan handlade i de flesta fall om att barnen var oroliga att föräldern 

skulle försöka begå självmord men även gällande våld och övergrepp i familjen. 

Skuldkänslorna rörde sig om att barnen anklagade sig själva för att  ha orsakat 

förälderns  sjukdom.  Vissa  barn  hade  fått  höra  att  det  var  när  de  föddes  som 

föräldern  blev  sjuk  eller  att  det  berodde  på  barnets  beteende.  Skuldkänslorna 

handlade även om att barnen kände att de inte hjälpte till tillräckligt mycket och 

att  de  inte  skapade en miljö  hemma som gjorde  att  föräldern  kunde bli  frisk. 

Kärlek  och  mognad  var  två  kategorier  som barnen  pratade  positivt  kring.  De 

uttryckte en ovillkorlig kärlek för sin sjuke förälder och såg även livet med sin 

sjuke förälder som en möjlighet att mogna.

3. Teoretiska perspektiv

3.1 Utvecklingsekologi
Jag har valt att använda mig av utvecklingsekologi, utvecklad av Bronfenbrenner, 

utifrån  Andersson  (1986).  Utvecklingsekologin  ger  en  möjlighet  att  studera 

barnets hela omgivning och relationer vilket ger en väl sammansatt bild av barnets 

uppväxt.  Grundantagandet är att all utveckling, under hela livet, sker i samspel 
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med omgivningen (Levin & Lindén 2006, Andersson 2002, Andersson 1986). Den 

individuella upplevelsen är väsentlig och det är högst relevant att inte bara se till 

de objektiva förhållandena utan också de subjektiva upplevelserna hos individen. 

De  aspekter  av  miljön  som  har  betydelse  och  mening  för  personen  påverkar 

samtidigt personen som mest (Andersson 1986).

De  olika  faktorer  som påverkar  en  människas  utveckling  har  delats  in  i  fyra 

nivåer; mikro-, meso-, exo- och makronivå. Nivåerna är inte skilda från varandra 

utan påverkar  och omsluter  varandra  likt  ryska  dockor  som Andersson (2002) 

beskriver det. 

I mitten av modellen finns 

barnet och runt omkring 

finns barnets närmiljöer. 

Barnet skapar relationer med 

aktörerna i närmiljöerna 

vilket benämns som 

mikrosystem. Till en början 

ingår barnet i ett begränsat 

antal mikrosystem som med 

tiden blir fler och fler. 

Samtliga av de relationer 

som skapas påverkar barnets 

utveckling (Andersson 1986, 

Andersson 2002). 

På mesonivå sker samspelet mellan de olika närmiljöerna. Vad som sker mellan 

närmiljöerna  påverkar  också barnet.  Som  exempel lyfter  Andersson (1986)  att 

barnets prestation i skolan inte bara påverkas av det mikrosystem barnet är del av 

utan även av hur kontakten mellan föräldrar och skola ser ut och hur mycket hjälp 

och uppmuntran barnet får hemma. 

Exonivån innefattar system som barnet inte nödvändigtvis själv har kontakt med, 

till exempel förälderns arbetsplats och kommunens utbud av stödinsatser. Det kan 

också handla om exosystem där individen inte ingår men har kontakt med såsom 
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hälso- och sjukvården. Dessa system behöver inte direkt påverka barnet men har 

ändå  betydelse  för  deras  liv.  De  mer  övergripande  strukturerna  hamnar  under 

makronivån. Det handlar om lagar och ideologier som genomsyrar samhället och 

påverkar människorna i deras vanor, handlingar etc  (Andersson 1986, Skerfving 

2005). 

Enligt Andersson (1986) har Bronfenbrenner försökt att lyfta fram samtliga nivåer 

lika mycket men trots det ligger fokus på mikro och mesonivå. Det kan förklaras 

utifrån  att  ekologiska  studier  främst  genomförts  på  barn  i  deras  hem  eller 

daghemsmiljö (ibid.) och alltså fokuserat på aspekter på dessa nivåer. 

Utvecklingsekologin låter sig väl förenas med psykodynamisk teori med betoning 

på  vikten  av  trygg anknytning  och  nära  relationer  (Andersson 2002,  Levin  & 

Lindén 2006). Jag har därför valt att också ta upp Bowlbys anknytningsteori så 

som Havnesköld och Risholm Mothander (2002) beskriver den.

3.2 Anknytning
Barn är beroende av vuxna för att kunna få sina grundläggande behov tillgodo-

sedda. Utifrån anknytningsteorin är de programmerade att knyta an och har ett 

beteendesystem som syftar till att den vuxne skall ge den omvårdnad de behöver 

(ibid.). Alla barn har samma mål, att få närhet och skydd men hur de uppnår detta 

kan variera. Föräldrar är olika och barn växer upp i olika kulturella omgivningar 

varav Bowlby enligt Havnesköld och Risholm Mothander (ibid.) antog att barn 

har en förmåga att  anpassa sig. Flexibiliteten är nödvändig för att  barnet skall 

kunna utnyttja den omvårdnad som erbjuds.

Närhet och utforskande är två viktiga poler i ett barns utveckling. Vid en trygg 

anknytning är barnet säker på att anknytningspersonen finns kvar och att hon har 

tillgång  till  denne.  Den  trygga  anknytningen  underlättar  för  barnet  att  våga 

utforska mer och mer i  sin omgivning och barn med en trygg anknytning har 

funnit balansen mellan närhet och avstånd. Utforskandet utvecklar barnets egen 

kompetens  och  egna  färdigheter  (ibid.).  Förälders  omsorgsförmåga  kan  också 

kopplas till barnets behov av både närhet och utforskande. Föräldern måste kunna 

ta barnet till sig och erbjuda skydd för fara, närhet etc. Detta är nödvändigt för att 

barnet skall överleva. Men föräldern måste också kunna skjuta barnet ifrån sig och 
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låta barnet  utforska.  Förälderns emotionella tillgänglighet är  enligt Havnesköld 

och  Risholm Mothander  (ibid.)  särskilt  viktig  under  barnets  första  tid.  Barnet 

behöver erfarenheter av att  föräldern är  tillgänglig  och lyhörd för  dess  behov. 

Barnet behöver hjälp att utveckla en rytm för sömn, mat etc. Kan föräldern ge 

barnet detta kan barnet ”utveckla en inre modell av relationen till föräldern som en 

trygg emotionell bas för sitt fortsatta växande” (ibid. s 253). 

Alla barn utvecklar dock inte en trygg anknytning. Genom att studera barn och 

deras  beteende  i  olika  situationer  har  det  framkommit  att  barns  beteende kan 

förklaras  utifrån  olika  anknytningsmönster. Anknytningsmönsterna  baseras  på 

barnets  beteende  och  sätt  att  hantera  situationer  i  relation  till  anknytnings-

personen,  till  exempel  bli  lämnad  ensam,  möta  en  främling  och  när 

anknytningspersonen återvänder in i rummet. Dessa mönster kan delas upp i tre 

olika kategorier; A-, B- och C-mönster.  Den trygga anknytningen kallas i denna 

uppdelning för B-mönster och är det mest förekommande hos barn i västvärlden, 

uppskattningsvis har cirka 60 % en trygg anknytning (ibid.). A- och C-mönster 

kännetecknas i sin tur av en otrygg anknytning. Barn med ett A-mönster präglas 

av erfarenheter att anknytningspersonen inte finns tillgänglig. De lär sig att tänka 

bort  känslor och lär  sig att  det är  bäst att  klara sig själv.  C-mönstret  i  sin tur 

innebär att barnet har erfarenheter av anknytningspersonen som oförutsägbar och 

nyckfull.  Barnet vet inte vad som väntar och kan därför inte utnyttja sin egen 

förmåga utan håller sig gärna nära sin anknytningsperson (ibid.). 

Utöver dessa tre mönster har det framkommit att det finns barn som inte passar in 

i någon av kategorierna. Ytterligare en kategori lades därför till; D-mönster. I A,B 

och  C  -grupperna  har  barnen  en  strategi  och  även  om  det  inte  är  den  mest 

önskvärda strategin är den bättre än ingen. Barn som placeras i restkategorin D har 

ett  desorganiserat  anknytningsmönster.  Om  anknytningspersonen  inte  innebär 

trygghet utan osäkerhet och fara blir barnet förvirrat. Barnet kan inte välja mellan 

närmande  eller  undvikande  då  anknytningspersonen  väcker  rädsla  utan  fastnat 

mitt  emellan.  Detta  beteende kan karaktäriseras som förstenad och betyder  att 

barnet  inte  har  något  strategi  och  alltså  varken  väljer  att  närma  sig 

anknytningspersonen eller ta  avstånd och klara sig själv.  Enligt Havnesköld & 

Risholm  Mothander (ibid.) visar forskning att barn med psykisk sjuka föräldrar 
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har en ökad risk att hamna i situationer som framkallar detta mönster. Barn med 

D-mönster tenderar också att bli väldigt lyhörda för sin förälders svängningar och 

anpassar sig efter förälderns dagsform. Problemet med denna strategi är att barnet 

inte tränar på att känna igen sina egna känslor och bekräftas inte i sina behov. Det 

kallas  parentifiering då barnet agerar som förälder till sin förälder (ibid.).

3.3 Skyddsfaktorer
Jag har också valt att använda mig av begreppet skyddsfaktorer för att ytterligare 

förstå  barnen och deras livsvärld och vad som gör  att  så  kallade maskrosbarn 

klarat sig trots allt. Skyddsfaktorer är också väl förenligt med den utvecklings-

ekologiska modellen enligt Levin och Lindén (2006)

Reciliens är det engelska begrepp som kan översättas med motståndskraft  som 

ofta används då man pratar om barn som klarar sig trots svåra uppväxtförhåll-

anden.  Istället för att ha ett problemfokuserat synsätt som lyfter riskfaktorer har 

fokus flyttats och frågan vad som gör att vissa barn trots allt klarar sig väl lyfts 

fram  (ibid.).  Enligt  Levin  och  Lindén  (ibid. s87)  är  det  ”balansen  mellan  de 

samlade risk- och skyddsfaktorerna som är avgörande”.

Levin och Lindén (ibid.)  tar  upp tre  olika  kategorier  där  faktorer  som stärker 

motståndskraften  vid  ogynnsamma uppväxtförhållanden  kan  finnas.  Individens 

förmåga vilket  innebär  god  språklig  förmåga,  god  fysisk  hälsa,  utåtriktat 

temperament, impulskontroll och tron på att kunna påverka sin situation. Vidare 

lyfts  det nära nätverket som en tillgång. Det är viktigt för barnet att den andre 

föräldern  är  frisk  och  välfungerande  eller  att  det  finns  någon  annan  vuxen  i 

omgivningen,  en  signifikant  annan,  som barnet  känner  förtroende för  och kan 

anförtro sig åt. Det är av betydelse att få ge uttryck för sina känslor och även att ha 

en fristad att  söka  sig  till  vid  behov.  Det  kan till  exempel  vara  hos mor-  och 

farföräldrar, en kompis, skolsköterskan eller en granne (Sigling 2002, Levin & 

Lindén 2006). Den sista kategorin Levin och Lindén (2006) tar upp är det externa 

stödsystemet.  Här kan det finnas socialsekreterare, fritidsledare etc. som kan ha 

stor betydelse som en skyddsfaktor. Ett stödjande sammanhang i skola kan också 

verka som en skyddsfaktor för barnet. 

Sigling (2002) ger ytterligare exempel på skyddsfaktorer. 
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 En god ekonomi underlättar för barnet som inte behöver känna oro för att 

det inte skall finnas pengar till hyra, mat och kläder. 

 Tillgång till fritidsaktiviteter som stärker självbilden. 

 Hopp om att livet kommer utvecklas på ett bra sätt.

 En god relation med den sjuke föräldern innan denne blev sjuk. 

När man  pratar om skyddsfaktorer kan det också vara intressant att ha kunskap 

om riskfaktorer Sigling (ibid.) listar även dessa; ärftlighet, sjuklighet hos barnet, 

missbruk,  våld  i  familjen,  dålig  ekonomi,  skilsmässa,  självmord,  avsaknad  av 

socialt nätverk, låg ålder hos barnet vid förälderns insjuknande.

4. Metod

4.1 Val av metod
Jag  har  valt  att  använda  mig  av  kvalitativ  metod  i  form  av  textanalys  av 

självbiografier skrivna av personer som vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder. 

Den  kvalitativa  metoden  ger  en  inblick  i  människors  åsikter,  upplevelser  och 

erfarenheter  och  ger  en  möjlighet  till  djupare  förståelse  (May  2001).  Själv-

biografier  som  primärkälla  ger  kunskap  om  livsförhållandena  i  en  speciell 

situation  och  ger  möjlighet  att  fånga  personers  upplevelser  i  sin  livsvärld 

(Dahlborg Lyckhage 2006). Syftet att undersöka barns upplevelse av sin uppväxt 

kräver  en  medvetenhet  om helheten  för  att  skapa  förståelse  av  den  komplexa 

tillvaron vi faktiskt lever i. Även i de fall jag ser på mindre delar är det högst 

väsentligt att ha övriga delar i bakhuvudet då ingenting är helt skilt från varandra 

utifrån utvecklingsekologin. Jag har därför valt att göra en holistiskt-innehållslig 

narrativanalys.  I  den  holistisk-innehållsliga  analysen  används  en  fullständig 

historia med fokus på innehållet istället för på formen. I viss textanalys analyseras 

vissa delar skilt från helheten medan man  i den holistisk-innehållsliga analysen 

hela tiden tar hänsyn till helheten, även då vissa delar väljs ut tar man hänsyn till 

övriga delar (Robertson 2005). 

4.2 Urval
Psykisk sjukdom är ett samlingsbegrepp av en rad olika diagnoser. En och samma 

diagnos kan ta sig uttryck på olika sätt hos olika människor och hur livet ser ut är 
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högst  individuellt.  Jag  valde  därför  att  inte  avgränsa  mig  till  någon  specifik 

diagnos.  Kravet  var  att  böckerna  skulle  vara  självbiografier  och  handla  om 

uppväxten med en psykiskt sjuk förälder. 

Genom sökning i  Libris  och Lunds stadsbiblioteks  katalog med sökord såsom 

’barn till psykiskt sjuka’ och ’psykiskt sjuk förälder’ fann jag sex biografier. På 

grund av den begränsade mängden självbiografier jag fann på området satte jag 

inte  upp  några  ytterligare  kriterier  vad  gäller  vilket  land  eller  tidsperiod  de 

utspelar sig. Av de böcker jag fann vid sökningen i bibliotekskatalogerna valdes 

för enkelhetens skull de fem som var tillgängliga. Vid genomläsning valdes en av 

böckerna  bort  då  mycket  fokus  låg  på  personens  vuxenliv  och  en  annan  bok 

tillkom från min bokhylla. Totalt består mitt urval av fem självbiografier; Vi har ju 

hemligheter i den här familjen (Eriksson 2009) Maskrosungen (Gustafsson 2006),  

Flickan som inte fick finnas (Ericsson 2007), Mamma sa att jag var sjuk (Gregory 

2003),  Stulen barndom  (Holman 2003). För vidare presentation se sid 14 samt 

Bilaga 1.

Det är också viktigt att reflektera över vem som väljer att skriva en bok om sin 

uppväxt och vem som inte väljer det. Jag tänker mig att de som väljer att skriva, 

och har möjlighet att göra det, är de som klarat sig relativt väl. Det är också troligt 

att anta att det är de mer spektakulära historierna som blir skrivna och publicerade. 

Urvalet styr denna uppsats men jag ser det som en möjlighet att trots det ge en bild 

av hur vardagen kan se ut för dessa barn.

4.3 Tillvägagångssätt
Jag  började  med att  läsa  igenom varje  bok i  sin  helhet  för  att  få  en  bild  av 

materialet.  Efter  genomläsningen av samtliga böcker  gick jag återigen igenom 

dem och plockade ut citat som belyste innehållet. Jag letade efter citat som belyste 

likväl svåra situationer som positiva. Jag valde också citat som belyste olika delar 

av  barnets  liv,  som  tillexempel  handlade  om  vänner,  hemmet  eller  skolan.  I 

berättelserna  finns  det  ett  fokus  på  den  sjuke  föräldern  och  situationer  som 

beskrivs som svåra och jobbiga varför även mängden citat av detta slag väger 

över. 

När citaten väl var utplockade började jag titta på vilken teori som lämpade sig. 
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Jag valde att använda mig av den utvecklingsekologiska modellen då den ger en 

bra möjlighet att  studera materialet.  Liknande som vid en barnavårdsutredning 

gjord utifrån BBIC1 som baseras på utvecklingsekologisk teori (Levin & Lindén 

2006). Vidare valde jag också att ha med anknytningsteori och skyddsfaktorer för 

att ytterliga kunna förstå mitt material. För att kunna hantera den stora mängden 

material  valde  jag  att  kategorisera  citaten  utifrån  den  utvecklingsekologiska 

modellen. Detta för att fånga barnets hela tillvaro samtidigt som som det då också 

gav  möjligheten  att  se  på  hur  olika  områden och  personer  påverkar  helheten. 

Kategorierna jag valde att ta med var till  exempel mamma, pappa, vänner och 

skola (se bilaga 1).

För  att  försäkra  mig  om att  jag  inte  missat  någon  aspekt  har  jag  under  hela 

analysprocessen också haft böckerna att läsa i och titta tillbaka på. Några citat har 

på det sättet tillkommit för att på ett tydligare sätt belysa det jag resonerar kring.

4.4 Metoddiskussion
Vid textanalys måste källans trovärdighet bedömas (Dahlborg Lyckhage 2008). 

Att mina källor faktiskt är självbiografier ser jag som relativt trovärdigt då de är 

publicerade som det. Dahlborg Lyckhage (ibid.) tar också upp att det är viktigt att 

vara  medveten  om  att  självbiografier  är  regisserade.  Författaren  kan  välja  att 

beskriva delar av sitt liv och utelämna andra. Det är enligt Dahlborg Lyckhage 

(ibid.)  vanligen  det  som sticker  ut  som får  ta  plats  i  biografin.  Vad som har 

utelämnats  är  svårt  att  veta.  Jag  upplever  dock  att  böckerna  ger  en  relativ 

heltäckande bild av barnens tillvaro. Med detta sagt bär jag samtidigt med mig en 

medvetenhet om att författarna gjort ett val och det som tar plats i biografin är 

endast ett urval av händelser.

En  annan  risk  som  Denscombe  (2000)  lyfter  är  det  han  kallar  sociala 

konstruktioner och menar att det ständigt finns en risk att materialet bygger på 

författarens tolkning och inte på den objektiva sanningen. Eftersom syftet med 

detta arbete är att fånga den personliga upplevelsen och tolkningen är det inte 

något problem för mig. Dock kan det vara så att berättelsen är konstruerad utifrån 

1 BBIC står för Barns Behov I Centrum och är ett system för utredning, planering och 
uppföljning inom social barnavård. Systemet kommer från Storbritannien och introducerades i 
Sverige 1995 och har sedan dess blivit allt mer förekommande (Dahlberg & Forssell 2006)
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den vuxnes synsätt vilket är svårt att undvika om inte barn intervjuas. 

Fördelen med skriftliga källor är bland annat tillträde till data, vilket innebär både 

att skriftliga källor innehåller rikligt med information och att de vanligen är enkla 

att få tillgång till. Tillgängligheten och den beständighet som skriftliga källor har 

underlättar  också  för  granskning  vilket  är  ytterligare  en  fördel  med  metoden 

(ibid.).  Självbiografierna  jag  valt  ger  alla  en  väldigt  rik  och  målande  bild  av 

uppväxten och innehåller mycket information som kanske inte blivit synlig vid 

vid  en  intervju.  De  går  också  utan  problem  att  få  tag  på  vilket  underlättar 

granskning. 

Det  är  svårt  att  generalisera  utifrån  ett  fåtal  fall  och  än  svårare  då  förut-

sättningarna ser så olika ut. Författarna har också vuxit upp i olika miljöer under 

olika tidsperioder vilket troligen har påverkat deras upplevelser. I tre av böckerna 

förekommer  även  visst  alkoholmissbruk.  Jag  ser  inte  detta  som  en  nackdel. 

Psykisk sjukdom existerar bredvid alla andra problem och det kan vara svårt att 

urskilja vad som beror på vad. Det är så många olika aspekter av ett barns liv som 

kan tänkas påverka och ha betydelse och det ser väldigt olika ut. Det här är inte ett 

försök att generalisera och berätta precis hur det ser ut för barn som växer upp 

med en psykisk sjuk förälder. Jag hoppas kunna ge en bild av hur det kan vara för 

att öka medvetenheten och göra det lättare att möta dessa barn. 

Etiska  övervägande  är  också  en  viktig  aspekt  att  ta  hänsyn  till  vid  uppsats-

skrivande. Eftersom mitt material består av publicerade böcker finns inte samma 

behov  av  att  ta  ställning  till  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfiden-

tialitetskravet och nyttjandekravet (Larsen 2009). Dessa krav är främst relevanta 

vid intervjuer och observationer. Författarna till självbiografierna har med största 

sannolikhet frivilligt skrivit böckerna och valt vad som skall vara med och inte 

och sedan också publicerad dem så att  allmänheten har  tillgång till  dem. Den 

etiska aspekt som jag finner högst relevant i mitt fall är att ge en så riktig bild som 

möjligt av materialet. Då jag har använt mig av ett stort material kan det vara svårt 

att få med alla delar och aspekter i berättelserna. Genom att flertalet gånger läsa 

berättelserna och att hela tiden beakta helheten har jag försökt undvika detta. Jag 

har också presenterat ett flertal citat och beskrivningar av historierna för att ge en 
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så riktig bild som möjligt.

5. Presentation av materialet
Psykiskt sjukdom är som jag tidigare nämnt ett begrepp som innefattar en rad 

olika psykiska tillstånd. I böckerna är det inte alltid klarlagt vilken diagnos det 

handlar om och jag finner det lämpligt att använda just psykisk sjukdom när jag 

pratar om föräldrarna. Jag har valt att i fotnoter ge vidare beskrivning av olika 

psykiska sjukdomar. I några av böckerna är det uttalat vilken diagnos föräldern 

har, i några inte. De besvär jag här valt att förklara får ses som min uppfattning av 

de  beskrivningar  som  ges  i  böckerna.  Föräldrarna  behöver  alltså  inte 

nödvändigtvis lida av just de tillstånd jag tar upp, men beskrivningar av dessa 

symptom förekommer.  

Samtliga böckerna berättas från en dotters  perspektiv vars mamma är sjuk,  de 

psykiska  problemen varierar  böckerna emellan.  Tre  av böckerna  utspelar  sig  i 

Sverige och två i USA. Författarna är födda mellan 1957 och 1987.

Flickan som inte  fick finnas: skriven av Ethel  G Ericsson (2007)  född 

1957.

I boken får vi följa Ericsson som växte upp med sin mamma, pappa och storebror 

i  norra  Sverige.  Moderns  diagnos  är  inte  uttalad  men  hon  svänger  väldigt  i 

humöret och blir inlagd med jämna mellanrum. Ericsson är det oönskade barnet 

och får stå till svars för det mesta av moderns missnöje. Föräldrarna brukar även 

en hel del alkohol på helgerna.

Stulen barndom: skriven av Virginia Holman (2003) född 1966 i USA

När Holman var  8 år  fick hennes mamma sina första psykotiska genombrott2. 

Snart blommar psykosen fullt ut och mamman tar med sig Holman och hennes 

ettåriga lillasyster och flyttar till deras sommarhus. De målar fönsterrutorna svarta 

och bygger upp ett fältsjukhus i väntan på det hemliga kriget som mamman tror 

skall komma. De bor i stugan i fyra år. Holmans pappa flyttar så småningom efter 

då han förstår att mamman inte tänker komma tillbaka med döttrarna. 

2 Vid en psykos har den drabbade en störd verklighetsuppfattning. Psykos är egentligen ett 
samlingsbegrepp och innefattar en grupp tillstånd. En psykos kan orsakas av till exempel 
påverkan av droger, abstinens, mani eller depression, sömnbrist eller kroppslig sjukdom. 
Psykoser kan vara kortvariga och övergående eller mer långvariga (Allgulander 2008). 
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Maskrosungen: skriven av Sandra Gustafsson (2006) som är född 1972. 

Gustafsson blev omhändertagen då hon var ett år och tillbringade cirka ett halvår 

på barnhem innan hon blev placerad hos en fosterfamilj.  Där  bodde hon i  10 

månader innan hon flyttade tillbaka till sin mamma. Vad hennes mamma hade för 

diagnos preciseras inte men det handlar möjligen om schizofreni då det beskrivs 

hur hon har vanföreställningar och paranoia.3 Mamman var oförmögen att sköta 

hemmet såväl som Gustafsson som ofta fick äta hos vänner för att  få mat för 

dagen. Gustafssons pappa, som hade alkoholproblem träffade Gustafsson ungefär 

varannan helg.

Mamma sa att jag var sjuk, skriven av Julie Gregory (2003) född 1969.

Gregory växte upp i USA tillsammans med sin mamma, pappa, yngre bror och när 

hon blev lite äldre även fosterbarn. Boken beskriver en uppväxt med en mamma 

som lider av Münchhausen by proxy (MBP)4. Modern söker och skapar sjukdoms-

symtom hos Gregory som under hela sin uppväxt är föremål för moderns sjukdom 

och tror sig själv vara väldigt sjuklig. Hon medicineras med diverse mediciner och 

missar mycket i skolan medan hon måste arbeta hårt hemma och hjälp  till med 

familjens alla djur. 

Vi har ju hemligheter i den här familjen: skriven av Therése Eriksson (2009) som 

föddes 1987. Eriksson växte upp i Stockholm med sin mamma, pappa och nio år 

äldre bror.  Hennes mamma är alkoholist  och lider av bipolärsyndrom5.  Till  en 

3 När en psykos har varat i minst sex månader och det finns en tydlig funktionsnedsättning kan 
det handla om schizofreni. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar ungefär 
1% av Sveriges befolkning (Nationalencyklopedin). Två av följande symtom skall också 
förekomma för att det skall klassas som schizofreni; vanföreställningar, hallucinationer, 
osammanhängande tal, påtagligt osammanhängande eller avvikande rörelsemönster och 
negativa symtom (känslomässigt utslätad, viljelöshet) (Allgulander 2008)

4 Münchhausen by proxy innebär att personen som lider av syndromet uppsöker sjukhus med 
uppdiktade symtom i syfte att inta patientrollen. Det är inte ovanligt att personen i fråga 
uppsöker en mängd olika sjukhus för att inte bli påkommen. Det kan även vara så att det inte är 
den sjuke själv som har sjukdomssymtom utan att dennes barn blir föremål för de inbillade 
symtomen. Det kan gå så långt att den sjuke kan framkalla symtom hos sitt barn genom 
medicinering och barnen kan utsättas för onödiga operationer och undersökningar (Allgulander 
2008, NE)

5 Bipolär syndrom även kallat manodepressiv, kännetecknas av en pendling mellan mani och 
depression. Vanligen sker svängningarna i snutt fyra gånger / 10 år, vissa pendlar desto oftare 
ock kan då ha fyra eller fler svängningar under ett år. I den maniska perioden är stämningsläget 
högt och kan innebära förhöjd självkänsla, tanke flykt och minskat sömnbehov. Personer i ett 
maniskt tillstånd kan vara väldigt lättdistraherade, pratsamma och aktiva. Depression i sin tur 
kännetecknas av nedstämdhet och/eller minskat intresse eller glädje. Symtomen skall ha pågått 
i minst ett par veckor och fyra av följande symtom skall finnas; viktnedgång eller viktuppgång, 
sömnstörning, agitation eller hämning, svaghetskänsla, skuldkänslor, minskad tanke-eller 
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början är det alkoholismen som är central men då hon slutar dricka är det den 

psykiska sjukdomen som dominerar och gör Erikssons liv svårt. Utgångspunkten i 

boken är dagboksanteckningar  och ger  därmed en stor  möjlighet  att  verkligen 

fånga barnets perspektiv och tankar.

6. Analys
Som  grund  för  analysen  har  jag  använt  mig  av  den  utvecklingsekologiska 

modellen, se sidan sex samt Bilaga 1.  Liksom i själva modellen kommer det att 

finnas ett större fokus på mikronivå där jag mer ingående försöker se hur de olika 

närområdena  påverkar  barnet.  Jag  har  valt  att  dela  upp  närområdet  familj  i; 

mamma, pappa och syskon eftersom föräldrarollen och föräldrarnas förmågor är 

väsentligt i detta arbete. 

6.1 Mikronivå

6.1.1 Mamma
Anknytning
En trygg anknytning är av vikt för att barnet skall kunna utvecklas på ett positivt 

vis. (Havnesköld & Risholm Mothander 2002). I självbiografierna finns exempel 

på tre  olika anknytningsmönster;  B-mönster,  A-mönster och D-mönster  (ibid.), 

vilket visar hur olika psykisk sjukdom kan te sig och hur olika de påverkar olika 

barn. Av de fem författarna var Holman och Eriksson de som tycks ha en trygg 

anknytning i grunden vilket är betydelsefullt utifrån anknytningsteorin. De hade 

under sina första år i livet en frisk mamma och inget talar för att de inte utvecklat 

en trygg relation med denne. Att ha haft en bra relation med föräldern innan hon 

eller han blev sjuk ses som en skyddsfaktor enligt Sigling (2002) och kan tänkas 

ha haft en positiv inverkan för Holman och Eriksson. Den trygga anknytningen 

och minnena av en frisk mamma tar sig bland annat uttryck i en saknad av sin 

friska  mamma.  Längtan efter  sin  mamma som dessa författare  ger  uttryck för 

förekommer inte i de andra böckerna vilket jag menar kan tyda på skillnaderna i 

anknytningsmönstret. 

Ändå  finns  längtan  efter  mamma  -  min  friska  mamma,  min  

koncentrationsförmåga och tankar på döden (Allgulander 2008)
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fantasimamma- överallt. (Holman s 239)

Mamma är inte min mamma, hon är egoistisk och elak och enbart  

konstig. Hon ser ut som min mamma, har min mammas röst men 

det finns inget av mamma kvar. ( Eriksson s 173)

Medan Eriksson och Holman kan skilja på sin mamma och sin sjuka mamma är 

det betydligt svårare för de övriga författarna vars mamma har varit sjuk under 

hela deras liv. 

Gustafssons första år i livet var turbulenta då hon tidigt blev omhändertagen och 

placerad i fosterhem för att sedan åter flytta tillbaka till sin mamma. Gustafssons 

mamma var väldigt innesluten i sig själv och oförmögen att ge sin dotter det hon 

behövde. I boken finns till exempel beskrivningar om hur Gustafsson tidigt fick 

tvätta sina kläder själv och ta med mat från skolan för att få äta frukost. Det är 

tydligt att Gustafssons taktik är att klara sig själv vilket dock inte är helt lätt alla 

gånger då hon aldrig fått lära sig hur hon gör. Både mathållningen och hemmets 

tillstånd beskrivs som högst bristfälligt med avföring och smuts överallt. Strategin 

att klara sig själv kännetecknar en A-mönsteranknytning (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2002) men kan inte ses som tillräcklig för att barnet skall må bra nog. 

Enligt  Havnesköld  och  Risholm Mothander  (ibid.)  är  det  dock  bättre  med en 

strategi än ingen strategi alls.  Detta stämmer överens med min uppfattning om 

Gustafsson jämfört  med Gregory och Ericsson.  De har  alla  tre  präglats  av en 

otrygg anknytning men Gustafsson verkar vara mer kapabel och klara sig bättre.

Gregory och Ericsson präglas också av en otrygg anknytning med mammor som 

varit sjuka under hela deras liv. ”Mamma och jag hade varit hopsmälta i sjutton år. 

Vi hade delat ett enda långt symbiotiskt andetag.” skriver Gregory (s 179) i boken 

om sin uppväxt. Även Ericsson beskriver en uppväxt relativt sammansmält med 

sin mamma. 

Mamma  sov  inte  under  långa  perioder,  så  varför  skulle  jag,  

spökbarnet utan värde, få sova? Ofta förföljde hon mig fram och 

tillbaka mellan sovrum, vardagsrum och kök,  vilket  i  sig var en  

bragd. Hur blir man en 'stalker' i ett hus som inte är större än en  

campingstuga? Jo, om jag satt och lekte med mina dockor stod hon  
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i dörren och talade. Om jag satt på toaletten öppnade hon dörren  

och talade. Om jag läste en av brorsans Fantomen-tidningar, eller  

lekte med mina klippdockor, ställde hon sig mitt bland kläder och 

dockor och talade. Eller så satt hon på min säng om natten. Hon 

sov inte, alltså skulle inte jag heller få sova. (Ericsson s 353) 

Utifrån  de  anknytningsmönster  (Havnesköld  & Risholm Mothander  2002)  jag 

tidigare tagit upp kan jag tänka mig att ett förhållande där förälder och barn nästan 

sitter ihop handlar om att barnet präglas av C-mönster och söker sig till mamman 

på grund av att barnet inte vet vad som kan förväntas av föräldern. Detta är dock 

inte hur det förhåller sig i dessa fall då det är mamman som håller barnet till sig 

och  söker den  täta  sammanslutningen.  Barnen  verkar  snarare  uppvisa  ett  D-

mönster med inslag av parentifiering (ibid.). 

'Mamma, mamma, mamma!'  Jag rusar upp ur sängen och börjar  

gråta som på befallning. Spegla, härma. Om jag speglar henne med 

en  passande  reaktion  ser  hon  sig  själv  i  spegeln  och  hennes  

uppmärksamhet  dras  från  revolvern,  om  så  bara  en  sekund.  

(Gregory s 94) 

Jag har blivit ett barn som varken tänker eller känner och är en  

robot som skuggar henne. Jag stänger dörrar, fönster, kranar och  

plattor som glöder. Jag släcker cigaretter och försöker i smyg sänka 

ljudet från radion samtidigt som det gäller att hålla mamma på gott  

humör. Som alltid är det min roll att verka men inte synas. Tycker  

jag att det är jobbigt att höra mammas dramatiska konstpauser och 

killarnas  beundrande skratt?  Nej,  jag  tycker  som sagt  ingenting.  

(Ericsson s 223)

Dessa citat belyser hur barnet sätter sin förälders känslor framför sina egna. Det 

första  citatet  handlar  om en  extrem situation  som inte  var  helt  ovanlig  under 

Gregorys uppväxt. Hon beskriver hur hon gråter för sin mammas skull och har lärt 

sig att spegla och härma för att få mamman att må bättre. Vid parentifiering lär sig 

barnet att läsa av sin förälder och anpassa sig till dennes känslomässiga läge vilket 

jag tycker detta citat är ett tydligt exempel på. Gregory beskriver inte hur dessa 

händelser påverkade henne. I slutet av berättelsen om händelsen skriver Gregory 
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att mamman lämnar henne och hon ligger i sängen med ett ansikte lika märkt av 

livet som hennes mammas. Hon beskriver sig alltså inte vara helt oberörd men 

fokus ligger  på hur  hon möter  sin  mammas känslor  och hur  hon upplever  att 

mamma känner sig. På samma sätt beskriver Ericsson att hon lärt sig känna av sin 

mammas upp- och nergångar för att kunna anpassa sig efter dagsformen. I citatet 

ovan beskriver även hon parentifiering. Hon ser sig själv som osynlig vilket kan 

tolkas som att hon helt lämnat sig själv för att uppfylla mammans behov. Detta 

stämmer väl överens med en anknytning av D-mönster där barnet inte lär sig att se 

sina egna behov (Havnesköld & Risholm Mothander 2002).

Oro

Oavsett vilket anknytningsmönster barnen tycks ha uttrycker de alla stor oro för 

sin mamma vilket påverkar dem dygnet runt.

Jag försöker sova. Det är inte lätt när mamma skriker. Det är inte  

heller lätt att sova när hon låter bli att skrika för då är jag rädd att  

hon har tagit för många av sina tabletter. Så att jag inte kan väcka  

henne. (Ericsson s 89)

Varje natt var jag tvungen att gå upp fem, tio gånger för att se att  

hon fortfarande andades. Jag var så otroligt rädd för att hon skulle  

göra allvar av sina hot och försöka ta livet av sig. (Eriksson s 52)

Oron kretsar här kring mammans välmående och rädsla att hon kommer att ta livet 

av sig vilket också Östman (2008) fann var en vanligt förekommande oro. Som vi 

kan se i citaten tar barnen på sig ett stort ansvar att se till så att deras förälder inte 

begår självmord. Detta ansvar är stort och tungt och bidrar i sin tur till att barnen 

inte orkar med sin egen vardag. I Erikssons och Ericssons böcker där mammorna 

har kontakt med psykiatrin beskrivs det som positivt då mamman blir inlagd eller 

får ut sina mediciner, för då får barnen äntligen en stund att vila ut. Stunden är 

dock ofta kortvarig och oron kommer fort tillbaka när mamman åter är hemma 

eller medicinerna börjar ta slut och det går utför igen. Också detta känns igen från 

Knutsson-Medin, Edlund och Ramklint (2007) som fann att barnen upplever viss 

lättnad då en sjuk förälder läggs in. Erikssons mamma har en hel del kontakt med 

psykiatrin. Trots detta sker ingen förbättring och Eriksson känner stor hopplöshet. 
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Jag orkar inte längre, vad betyder det egentligen? Som om man  

har något val. Jag var femton, skulle jag kunna välja att inte orka  

längre?  Vad  skulle  jag  göra  då?  Bo  på  gatan?  Vad  var  

alternativet? Man orkar tills man dör, så är det. (Eriksson s 75)

Barnets behov

Det mest påtagliga i  mammabarn relationerna är mammans oförmåga att  möta 

barnets behov, oavsett om det rör sig om barnets fysiska eller psykiska välmående. 

Att  inte  kunna möta barnet  inverkar  på samspelet  då det  blir  väldigt  ensidigt. 

Barnen får inte den plats de borde och har inte möjlighet att utveckla sig själva 

eftersom mammorna faktiskt inte kan se dem och deras behov. 

Hela eftermiddagen sitter jag i en snurrstol klädd med blå sammet  

i finrummet medan mamma jäktar omkring i huset, diskar, visslar  

till musiken i radion, byter på Danny. Benet i armen sticker ut en  

bit  genom  skinnet.  Nu  bultar  det  och  heta  tårar  rinner  nerför  

kinderna i takt med de heta pulsslagen i handleden. Jag vill träffa  

doktor  Phillips.  Jag  vill  att  han  ska  laga armen.  Men mamma 

säger att det nog bara är en stukning. (Gregory s 53)

Detta är  ett  tydligt exempel på mammans oförmåga att  se  till  dotterns fysiska 

behov, och dotterns oförmåga att hjälpa sig själv. Hon sitter och väntar och kan 

inte förmå sin mamma att ringa till läkaren trots att Gregory själv ser benpipan 

sticka ut. Likt det som präglar D-mönstret (Havnesköld & Risholm Mothander 

2002) verkar hon ha fastnat någonstans mittemellan och vet inte vad hon skall ta 

sig till. Passiviteten kan bero på anknytningen och det faktum att Gregory aldrig 

fått lära sig att själv känna när hon är sjuk, alltid har mamman berättat hur hon 

känner. 

Det är inte heller bara oförmågan att se till barnens fysiska behov som brister utan 

mer vanligt är det att det brister när det gäller att se till barnens känslomässiga 

behov. Gustafsson berättar om när hon var sjuk och mammans motstånd att låta 

henne komma nära, något Gustafsson längtade efter. 

När jag hade haft vattkoppor kunde jag inte sova på nätterna och 

blev mörkrädd.
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Jag fick inte sova i mammas säng, men hon hade bäddat med en  

madrass i klädkammaren och där inne hade jag sovit. 

I tio dagar. Vad som helst, bara jag fick vara nära. (Gustafsson s 

120)

Citatet visar hur Gustafsson trots allt nöjer sig med den närhet hon tilläts ha med 

sin mamma. Utifrån antagandet att barn är flexibla för att kunna tillgodogöra sig 

den omvårdnad som erbjuds (Havnesköld & Risholm Mothander 2002) kan den 

närhet  Gustafsson  fick  ha  varit  tillräcklig  för  att  tillgodose  hennes  mest 

grundläggande behov.

Att  en  psykisk  sjuk  förälder  brister  i  omvårdnaden tas  också  upp  av  Östman 

(2008). I hennes undersökning berättar de äldre barnen att de vet att deras förälder 

inte tar hand om dem tillräckligt mycket. Dessa böcker är skrivna av nu vuxna 

barn och den insikt de beskriver sig ha kan givetvis vara en efterkonstruktion. 

Dock är det troligt att anta att de likt Östmans (ibid.) intervjupersoner kunde se i 

varje fall delar av förälderns brister redan under barndomen. 

Ljusa stunder

I böckerna finns det också vissa ljusare stunder beskrivna. 

”Hon låter fingertopparna glida över mitt hår så att det pirrar i  

hela  mig.  Varenda  por  i  min  kropp andas.  Jag  vill  att  det  här  

ögonblicket ska vara för evigt. Bara detta: mitt huvud på kudden,  

mamma lugn och kärleksfull, hennes hand mot mitt hår. Ingenting i  

världen känns så bra som detta. (Holman s 110)

Jag känner mig verkligen som hennes dotter när hon talar till mig  

på  det  här  viset.  Jag,  mamma,  en  Lux-tvål,  en  burk  Nivea  och  

några mycket viktiga tips om vilken karl man ska välja. (Ericsson s 

238)

Jag  upplever  att  dessa  positiva  stunder  är  väldigt  viktiga  för  barnen.  De  ger 

troligen en känsla av hopp att tillvaron inte är becksvart utan att det finns stunder 

då de också får och kan må bra. En till synes vanlig situation där en mamma ger 

sin dotter lite ömhet blir ett magiskt ögonblick. Samtidigt visar citaten att dessa 

stunder  är  sällsynta och ger  en  känsla  av  saknad och längtan  efter  mammans 
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närhet och kontakt.

Andra stunder som beskrevs som positiva för barnen, men i mina öron vittnar om 

en svår uppväxt, förekom också. 

 Jag ska överraska henne med att städa och diska på natten när  

hon sover. Vilken lycka! Det här är min bästa tid. Det är nu oron  

över att huset ska brinna ner släpper. När hon härjar runt kan jag  

ju inte hålla reda på henne. Att diska och städa i köket på natten 

när Olle och hon sover gör mig lugn och tillfreds (Ericsson s 226)

Ericsson tar ett stort ansvar men ser samtidigt en chans att få en paus. Fokus ligger 

än en gång på  att få mamman att må bra. Östman (2008) tog upp barns skuld-

känslor kring att de inte hjälpte till tillräckligt hemma och inte skapade en miljö 

där  föräldern  kunde  bli  frisk.  Kanske  är  det  här  Ericssons  sätt  att  lindra  sina 

skuldkänslor och känna att hon gör nytta och är behövd. 

6.1.2 Pappa
En frånvarande pappa

Papporna tar betydligt mindre plats i berättelserna än vad mammorna gör vilket 

dels kan förstås utifrån att de inte var lika närvarande eftersom de alla arbetade till 

skillnad  från  mammorna.  Eriksson  skriver  tydligt  att  familjen  till  följd  av 

mammans problem fick en försämrad ekonomi och att pappan i sin tur började 

arbeta allt mer. Det är troligt att anta att den ekonomiska aspekten också före-

kommer i  de övriga böckerna där mammorna inte heller  arbetade.  Att  pappan 

arbetar allt mer stämmer också överens med det Pölkki, Ervast och Huupponen 

(2004) fann i sin undersökning. Pappornas tendens att blir borta mer då mamman 

drabbas  av  psykiskt  sjukdom gör  barnen  mer  utsatta  eftersom kontakten  med 

pappan troligen minskar och de är mer ensamma med den sjuke mamman. 

I böckerna förekommer också vissa problem med papporna som gör att de, då de 

är hemma, inte kan vara så närvarande som barnen hade behövt. Två av dem har 

alkoholproblem. I det ena fallet bidrar det till barnets oro då helgerna präglas av 

mycket drickande, av både mamman och pappan. Vid ett tillfälle skriver hon till 

och med att hon tycker det är skönt när pappan på måndagen åker iväg på jobb 
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eftersom hon är orolig att föräldrarna inte skall vakna efter sina sjöslag. Att vara 

själv med sin mamma och veta att pappan är utom fara är trots allt bättre än att ha 

honom hemma hos sig då det bidrar till ännu en oro. 

Eriksson  beskriver  tydligt  hur  hennes  pappa  var  väl  medveten  om  hela 

hemsituationen något som inte förekom i de fyra  andra berättelserna. Ericssons 

pappa hade också han viss insikt i att dottern inte hade det lätt alla gånger men var 

enligt boken ej medveten om i vilket grad mamman utsatte dottern. Till exempel 

att hon fick rensa rabatter på nätterna och sova i källaren om mamman var på 

dåligt humör. Inte heller Gregorys pappa beskrivs veta att något inte står rätt till, 

vilket han kanske inte gjorde. Jag frågar mig dock om det verkligen kan vara så att 

papporna inte såg allt som var fel och varför de inte agerade eller pratade med 

sina barn om situationen. Inte heller barnen verkar ha försökt att prata med sin 

pappa om sin situation i annat fall än Eriksson. Inte heller det gav ett helt önskvärt 

resultat.

“Varje morgon samma sak. Jag var pappas kurator. Pappa, som 

inte heller hade någon att dela sin frustration med, tog ut det på  

mig. Denna morgon var inget undantag. Räkningar som inte var  

betalda, mammas sjukdom, mormors gnäll, jobbiga kunder - allt  

dumpade han på mig varje dag innan jag skulle gå till skolan och  

vara en normal tonåring, glad och trevlig, precis som alla andra.” 

(Eriksson s 49)

Så här skriver Eriksson och jag tycker det är ett tydligt exempel på parentifiering 

även gentemot den friske föräldern. Pappan i det här fallet hade förmodligen själv 

svårt  att  hantera  livet  med  en  psykiskt  sjuk  partner  och  kunde  inte  axla 

föräldrarollen.  Detta  stämmer överens  med Östmans (2000)  forskning där  hon 

fann att många anhöriga själva upplever stora svårigheter med en psykisk sjuk 

familjemedlem. Varken Erikssons mamma eller pappa kunde alltså möta hennes 

behov och hon fick ta ett större ansvar för dem båda än vad hon mådde bra av. 

Kärlek till pappa

Jag avgudar pappa. Han tar med mig på 7-eleven och snor åt sig  

en  chokladkaka  från  hyllan.  Han  river  omslaget  och  ger  mig 
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hälften, och sedan släpper han papperet så att  det faller mjukt  

som en fjäder och så går vi ut genom dörren, sätter oss i vår lilla  

trehjuling och dånar hem. Vi skrattar hela vägen. (Gregory s 28)

Jag älskade verkligen min pappa. Han var filbunken själv,  den 

lugna den trygga (Gustafsson s 83)

Trots att papporna tycks vara frånvarande är en gemensam nämnare i böckerna 

den kärlek barnen ger uttryck för gentemot sin pappa.  Papporna beskrivs som 

tryggheten och det lugna och är en viktig del i  barnens liv. Levin och Lindén 

(2006) lyfter vikten av att den andre föräldern är frisk och att barnen kan känna 

förtroende för denne. Trots att de är hemma relativt lite lyfter författarna dem i 

berättelserna  vilket  kan  tyda  på  att  de  betydde väldigt  mycket.  Anknytningen 

mellan barn och pappa tycks vara bättre och papporna har större förmåga att möta 

barnen i deras känslor och behov. Av beskrivningarna verkar de dock inte göra det 

mer än då och då, eftersom de arbetar och sällan är hemma finns de där för sina 

barn endast stundvis. Den kärlek och omtanke de visar under dessa stunder verkar 

trots allt vara mycket viktig.

6.1.3 Syskon
Fyra av de fem författarna hade syskon. Genomgående är dock att syskonen är 

relativt frånvarande. Det nära nätverket lyfts som en skyddsfaktor (ibid.) och till 

detta räknas syskon. Eriksson hade en något äldre bror och det är först när de 

själva åker på en resa som Eriksson ger uttryck för hur skönt det är att ha en bror 

som hon kan prata med och som förstår precis hur det är hemma. Detta utbyte sker 

inte dagligen men var troligen trots det en skyddsfaktor och en möjlig tillflykt för 

Eriksson. Holman och Gregory har yngre syskon. De beskriver stunder då de tar 

ansvar för sina syskon men några mer ingående beskrivningar ges inte.  De är 

närvarande  men  som läsare  vet man inte särskilt mycket om deras situation och 

mående. Även Ericsson har en äldre bror. Brodern är inte alls lika utsatt och i 

boken ges bilden av att de nästintill lever två olika liv bredvid varandra. Trots de 

få  beskrivningarna  får  jag  bilden  av  att  syskonen  är  väldigt  uppskattade  och 

betydelsefulla. Att de inte tar större plats i böckerna tänker jag kan beror på att 

författarna  inte  vill  hänga  ut  dem  och  därför  valt  att  inte  beskriva  dem  så 
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ingående. 

6.1.4 Skolan
'Fattar  du  det  mamma?  Jag  kan  inte  tänka!  Jag  är  så  jävla 

misslyckad, jag kan inte ens gå i skolan. Och det är på grund av  

dig! Du bara sitter här som en rädd kanin och skakar, hur jävla 

lätt tror du att det är för mig att gå upp och gå till skolan när du  

bara ligger o skriker att du ska dö? Fattar du inte att jag inte kan  

tänka?’” (Eriksson s 58) 

Citatet visar hur påverkad Eriksson blev av sin mammas psykiska problem och 

hur det påverkade hela  hennes liv. Skolan är inte en skyddad enhet dit barnen 

kommer  nollställda  utan  problem.  Känslor  följer  med  hemifrån.  Eriksson 

beskriver till skillnad från de övriga författarna tydligt att det är hennes mammas 

mående som gör det svårt för henne. Hon kan skilja på ett liv med en sjuk mamma 

och med en frisk mamma vilket än en gång kan förklaras utifrån hennes mammas 

sena insjuknande. Eriksson fick chansen att träna upp sina egna förmågor och kan 

förstå sina egna känslor. Kanske är det på grund av att hon är så välfungerande 

som hon är som hon inte heller får det stöd hon känner att hon behöver. Eriksson 

är nämligen driftig och tillkallar möten med kurator och sjukvård för att diskutera 

familjens situation. Ett möte som kom att kretsa kring mamman, inte henne. Detta 

stämmer väl överens med Östmans (2008)  forskning där barnen uttryckt att de 

hamnar i skymundan bakom den sjuke. 

I skolan finner Eriksson trots allt viss trygghet, hon har bland annat väldigt bra 

kontakt med skolkuratorn. Skolkuratorn kan i det här fallet ses som en signifikant 

annan (Levin & Lindén 2006) och är den vuxen som Eriksson litar på och kan 

anförtro sig åt. Hon beskriver hur hon känner sig hemma när hon kliver över 

tröskeln till kuratorns kontor, en plats utanför hemmet dit hon kan söka sig vilket 

ses som viktigt enligt Levin och Lindén (ibid.). Trots att skolan som plats erbjuder 

viss trygghet och möjliggjort stöttande kontakter fungerar inte själva skolan för 

Eriksson som missar väldigt mycket på grund av hur hon mår. Viljan att klara av 

skolan  lyser  stark  men  försvåras  av  långa  nätter  och  en  ständig  oro  för  sin 

mamma.
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Också  Gregory,  Holman  och  Ericsson  har  en  problematisk  skolgång.  Gregory 

missar mycket i skolan till följd av mammans sjukdom. När hon väl är i skolan 

har hon det också svårt då hon redan missat så mycket. Hon beskriver det så här: 

Och  varje  gång  det  var  prov  i  skolan,  ett  som  jag  inte  var  

förberedd på därför att jag hade varit hos någon läkare, blev jag  

plötsligt alldeles svimfärdig av huvudvärk. (Gregory s 115)

Holman beskriver inte skolan särskilt ingående. Det lilla hon förmedlar är att hon 

till en början hade det jobbigt men att hon efter en tid lämnades i fred av både 

skolkamrater och lärare. Trygg skolmiljö som Levin och Lindén (ibid.)  tar upp 

existerar i viss mån för Holman. Inlärningsmässigt är det förmodligen inte det 

bästa att bli lämnad ifred men hon uttrycker att hon tyckte det var skönt och det 

kanske var det just den miljön hon behövde för att kunna ladda om och klara 

hemsituationen. Hon hade också en vän som hon tydde sig till vilket underlättade 

för henne i skolan. Hon var alltså inte helt ensam vilket Ericsson i princip var. 

Ericsson hade inga vänner i skolan och var väldigt utsatt för mobbning, ett enkelt 

offer  som  hon  själv  skriver.  Bland  annat  beskriver  hon  hur  mamman  under 

maniska perioder sydde kläder som inte alltid fick önskat resultat vilket gjorde att 

hon stack ut än mer och blev ett lätt byte för mobbning. Ericsson beskriver också 

skolan som tuff då de till exempel skulle skriva sommarlovsberättelser. 

‘Varsågod!  I  min familj  är  det  bara mygg,  tokeri,  fylla,  poker,  

finsk tango och elände. Och likadant varje sommar. Så nu vill jag  

slippa berätta om våra semesterplaner mer. Nu är jag trött på att  

ljuga om saker jag inte fått och platser jag aldrig besökt.’ Men det  

vågar jag inte säga (Ericsson s. 41). 

Att inte passa in och behöva ljuga för att kunna medverka på lektionen beskrivs 

här som mycket svårt. Trots de svårigheter Ericsson beskriver var hon duktig i 

skolan och får vid en avslutning pris för sina prestationer. Gustafsson klarade sig 

också bra i skolan och hon är den ende som beskriver skolan som genomgående 

positiv. 

I tre av böckerna uttrycker författarna hopp om bättring kopplat till just skolan. 

Framtidstro är som sagt en av skyddsfaktorerna (Levin & Lindén 2006, Sigling 
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2002) och jag skulle vilja  kalla denna hoppfullhet för en sorts framtidstro. Trots 

den situation de befann sig i fann de något att greppa tag i och kunde i varje fall 

drömma om en förändring. 

Jag  sitter  i  framsätet  och  har  påsarna  efter  butiksfrossandet 

mellan fötterna på golvet.  Vi  är  på hemväg med nya jag,  från  

Penneys fabriksförsäljning, Sears, Value City och Kmart. Medan 

stadens solsken bleknar bakom mig rotar jag igenom påsarna och  

känner på materialet till mitt nya liv som börjar redan imorgon 

och tänker på hur fin jag kommer vara och hur omtyckt jag ska bli  

i skolan nu. (Gregory s 71)

Hur de pratar om skolan och drömmer om att kunna få en bättre tillvaro där talar 

för att skolan är otroligt betydelsefull för barnen och ett mått på hur de lyckas i sitt 

liv.  Sömnsvårigheter  tillsammans med barnens övriga situation påverkade dem 

dock i skolan och det kommer aldrig någon riktigt positiv förändring. Sömnlös-

heten resulterade i svårigheter att prestera i skolan eller ens ta sig upp och komma 

dit.  Problemen  i  skolan  spädde  på  barnens  självuppfattning  om  att  de  var 

misslyckade och inte dög till någonting.

6.1.5 Kamratgrupp
Vänner ses som en skyddsfaktor och kan underlätta för barns välmående (ibid.). 

Förekomsten av vänner varierar i böckerna. Gustafsson och Eriksson hade utifrån 

berättelserna ett relativt stort nätverk av vänner. De berättade även för en eller ett 

par vänner om sin situation. Att ha någon att prata med och anförtro sig åt är som 

jag tidigare beskrivit  också en skyddsfaktor.  Levin och Lindén (2006)  tar  upp 

betydelsen av att ha en annan vuxen att kunna anförtro sig åt. Jag menar att även 

jämnåriga vänner kan fylla denna funktion. Gustafsson och Eriksson får i och med 

sin öppenhet en chans att vara sig själva utan att behöva dölja hur de egentligen 

har det hemma. Detta är  troligen enklare än att  ständigt bära på en hemlighet 

vilket förmodligen måste vara mycket påfrestande för barnen. Att berätta för en 

vuxen resulterar förhoppningsvis i förändring vilket barnen kanske inte är redo att 

ta ansvar för. De är lojala mot sina föräldrar och känner också ett stort ansvar för 

dem. Vem tar hand om föräldern om inte de gör det? Att berätta för en vän kan då 
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tänkas enklare. De får berätta och får stöd från sina vänner samtidigt som de kan 

fortsätta  att  ta  hand om sin  sjuke  förälder.  Gustafsson  hotade  sina  vänner  att 

bevara  hennes  hemlighet  vilket  kan förstås  utifrån  just  den  ansvarskänsla  hon 

kände för sin mamma som bara hade henne. Att berätta för sina vänner innebär 

också att de slipper ljuga om saker. Holman beskriver här hur hon ljuger för sin 

pojkvän för att inte behöva förklara allt och för att hon inte trodde att han skulle 

förstå sanningen. 

“Jag fabulerade ihop sorgliga historier om pojkvänner jag aldrig  

haft, ja, jag gick till och med så långt att jag hittade på att jag  

legat med en pojke som behandlat mig illa. Det var något som han  

kunde fatta.” (Holman s 209)

Det förekommer i högre grad att  barnen ljuger för att  skydda sin förälder och 

familjen. Det är inte heller vanligt att de tar med kompisar hem då de inte vet hur 

mamman kommer att vara och för att bostaden är alltför skitig och förfallen.

6.1.6 Grannskap
Med  grannskap  menar  jag  personer  som  rör  sig  i  barnens  omgivning,  som 

tillexempel grannar. I tre av böckerna finns det relativt mycket beskrivningar om 

hur barnen är med personer i omgivningen och hur de kan söka sig dit för att få 

lite trygghet. För Gregory är så inte fallet vilket kan förstås utifrån att  de bor 

väldigt avskilt och är relativt isolerade. Eriksson i sin tur beskriver inte så mycket 

om  just  grannskapet  vilket  jag  tolkar  som  ett  resultat  av  att  hon  har  andra 

kontakter såsom vänner och en skolkurator hon tyr sig till.

”Den korthuggna komplimangen ”schyst!” från Lars kan värma 

mig en hel dag. Eller Anders som en gång sa: ”Tack vare din syrra  

kan vi  spela  på  två  mål.  Hon har  fan  i  mig  fått  bort  alls  snö  

framför andra burken!” Då trodde jag nästan på livet igen, som 

det  brukar  heta  i  Året  Runt  när  någon  blivit  frisk  från  en 

livshotande sjukdom.” (Ericsson s 101)

Ericsson hade själv få vänner men hennes brors vänner gav också henne värme 

och hopp. Hon fann också viss trygghet hos vuxna grannar. Även om hon inte 
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anförtrodde sig åt dem verkar de ha gett henne ett visst stöd. Hon berättar bland 

annat om hur hon får ta hand om grannens kaninungar och hur hon växte av det 

förtroende och ansvar hon fick. 

I  samtliga  av  berättelserna  berättar  barnen  relativt  lite  om  sin  situation  och 

mammans mående för personer i deras omgivning. Gustafsson beskriver det såhär

“Jag  pyste  ut  händelser  till  omgivningen  ibland  och  höll  inne  

andra gånger. Jag förstod inte min egen situation, så varför skulle  

någon annan göra det? Jag hade ingen tilltro till  andra vuxna,  

även om jag tyckte väldigt mycket om många vuxna och gärna ville  

ha deras bekräftelse.“ (Gustafsson s 108)

Även  i  Stulen  barndom försöker  Holman  att  berätta  om  sina  känslor  för  en 

släkting men blir snabbt avbruten och uppläxad.

’Ibland tycker inte jag heller något vidare om mamma.’ Sådärja,  

tänker jag. Nu är det sagt. 

Miss Ruth knackar med änden av ett slevhandtag mot bröstet på  

mig. ‘Låt mig aldrig höra dig säga sådant. Din mamma älskar dig.  

Hon skulle hellre dö än låta någonting hända dig. Skäms på dig!” 

(Holman s 80)

Försöken att berätta om sin situation utan att få någon förståelse för sina känslor 

och upplevelser gjorde barnen än mer obenägna att i fortsättningen berätta. Enligt 

Pölkki,  Ervast  och  Huupponen  (2004)  berättar  barn  sällan  om  en  förälders 

psykiska  besvär  på  grund  av  skam.  När  de  väl  vågar  öppna  sig  är  det  desto 

viktigare att bekräfta dem för att de inte skall känna skam över sin situation. Att 

kunna berätta  om sin situation är  en skyddsfaktor  (Sigling 2002) och det  kan 

därför ses som mycket viktigt att barnen får möjlighet att göra det. Det underlättar 

också att hitta dessa barn och erbjuda stöd och hjälp om de vågar berätta om sin 

situation. 

6.2 Mesonivå
Kontakten mellan de olika närmiljöerna beskrivs inte särskilt ingående i böckerna. 

Avsaknaden kan vara ett tecken på att det inte funnits någon större interaktion 
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mellan de olika närområdena. Det kan ses som troligt då det är vanligt att personer 

med psykisk sjukdom drar sig undan och isolerar sig från omvärlden (SoS-rapport 

1999). Detta påverkar också barnen som är en del av familjen, också barnen blir 

mer  isolerade  och  har  färre  mesosystem  i  sin  omgivning.  Avsaknaden  av 

mesosystem får  utifrån  den  utvecklingsekologiska  modellen  också  effekter  för 

barnet (Andersson 1986). Hjälp med läxor och uppmuntran inom olika områden 

uteblir och barnen får klara sig själva i större utsträckning. I böckerna är det två av 

fem som beskriver att de lyckas bra i skolan medan de övriga beskriver att de haft 

svårigheter av olika slag.  Detta stämmer överens med det  Albertsson-Karlgren 

(1999) fann gällande barnens work efficiency men utifrån självbiografierna kan vi 

se att också andra faktorer spelar in då två av författarna klarat sig bra i skolan och 

också själva beskriver detta. Utifrån självbiografierna och det faktum att psykiskt 

sjuka har en tendens att isolera sig, är det troligt att anta att föräldrar med psykisk 

sjukdom har mindre kontakt med till exempel lärare. Vidare frågar jag mig om 

lärarnas  skattning  i  Albertsson-Karlgrens  (ibid.)  undersökning  påverkas  av  att 

lärarna  troligen  har  mindre  kontakt  med  dessa  föräldrar.  Avsaknaden  av 

mesosystem kan tänkas påverka lärarnas uppfattning av barnen vilket i  sin tur 

också kan påverkar barnet. 

Barnens relation med sina kompisar påverkas också av hemsituationen. Inte någon 

av de fem tar med vänner hem och kontakten mellan kompisar och föräldrar är 

nästintill  obefintlig.  Att  inte  kunna  ta  hem  vänner  beskrivs  av  Eriksson  som 

aningen problematiskt. Hon tyckte det var svårt att hitta på anledningar till varför 

de aldrig kunde gå hem till henne. I de övriga böckerna beskrevs inte detta, jag 

upplever det snarare som att de tog det som en självklarhet att de aldrig tog hem 

vänner. 

6.3 Exo- och Makronivå
Uppväxtförhållandena och barnens upplevelser påverkades också av områden som 

de inte direkt interagerade med. I den utvecklingsekologiska modellen kallas det 

exo- och makronivå. För att få en djupare förståelse i hur olika förhållanden på 

makronivå har påverkat dessa barns liv behövs kunskap om normer, värderingar, 

lagar etc under den aktuella tiden och i det samhälle de växte upp. Vissa exempel 
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kan dock hittas i böckerna. På exonivå är det aningen enklare. En faktor som jag 

upplever spelat roll är familjens ekonomiska situation. Papporna i de fyra böcker 

där  föräldrarna  levt  tillsammans  har  fått  arbeta  mycket  för  att  kunna  försörja 

familjen. De ekonomiska förhållanden berörs också av förhållanden på makronivå 

såsom lagar kring sjukpenning. Eriksson beskriver hur hennes mamma fick avslag 

efter avslag från försäkringskassan och pappan fick på grund av det jobba allt mer. 

Pappornas benägenhet att jobba mycket skulle också kunna bero på att de själv 

hade ett behov av att komma ifrån sin sjuke partner. Att  stanna på jobbet gav 

möjligen  en  paus  från  sjukdomen  som  var  högst  central  inom  hemmets  fyra 

väggar. Huruvida det var i de olika fallen är svårt att svara på men tydligt är det att 

de ekonomiska förutsättningarna inte är de bästa och det är troligt att anta att det 

bidrog till fädernas jobbsituation. 

Ytterligare en faktor på makronivå lyfts av Holman. Hennes pappa sa till henne att 

han  inte  kunde  skilja  sig  från  deras  mamma  eftersom  mamman  alltid  får 

vårdnaden vid en vårdnadstvist. Här kan vi se ett exempel på hur förhållandena på 

makronivå  tydligt  påverkade  familjen,  om  det  pappan  sa  verkligen  stämde. 

Pappan kände att han hade två val, antingen att lämna hela familjen eller så stå ut 

och stanna. Länge har det funnits en norm att det är mamman som tar hand om 

barnen vilket skulle kunna vara en förklaring till varför papporna inte gjorde mer. 

Vidare  kan  man  också  anta  att  barnen  påverkas  av  sådana  normer  och  deras 

upplevelse av sin mamma påverkas av dessa. Förväntningar på hur en mamma 

skall vara påverkar upplevelsen av sin egen mamma. Detta blir mer uppenbart 

desto  äldre  barnen  blir  och  kommer  att  ingå  i  fler  system  utanför  den  egna 

familjen. 

Ännu mera fotoblixtar och stolta miner hos tre mammor. Ser de  

inte  lite  ledsna  ut  när  de  kastar  sina  förstulna  blickar  på  min 

sorgliga uppenbarelse? Tänk om någon kunde ta ett kort på mig?  

Så att jag kan visa mamma? Så att hon blir stolt över mig? Men  

jag vågar inte fråga någon av de andra premierades föräldrar om 

de kan tänka sig att offra en bild på mig. Jag vågar inte längre be 

någon om något. (Ericsson s 129)
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Här  beskriver  Ericsson  en  skolavslutning  där  hon  får  en  utmärkelse  för  sina 

prestationer i skolan. Närvaron av de andra mödrarna får henne att sticka ut än 

mer och det är frånvaron av sin mamma som hon tar upp, inte frånvaron av sin 

pappa. Denna upplevelse påverkas förmodligen av normer i samhället. Om det 

omgivande  samhället  förväntar  sig  ett  visst  rolltagande  av  just  modern  blir 

bristerna tydligare och upplevs kanske också som större av barnet. Förväntas det 

av mammor att närvara är det också mammans frånvaro som blir tydlig. 

Andra  kontakter  som här  hamnar  på  exonivå  beskrivs  med  positiva  ord.  Det 

handlar om kontakt med sjukvården, skolsköterskan, busschauffören etc. Ericsson 

låtsas ha blindtarmsoperation för att slippa skriva en berättelse om det kommande 

sommarlovet och blir till och med opererad. Hon beskriver omhändertagandet på 

sjukhuset som väldigt positivt och hon vill stanna kvar så länge hon kan. Gregory 

beskriver även hon lyckan av att vara på sjukhus i en vecka och få mat och bli 

ompysslad och Eriksson drömmer om detsamma. Hon vill ligga på sjukhus och 

för en gångs skull bli sedd. Upplevelserna författarna har från sjukhusvistelser och 

Erikssons dröm talar för att föräldrarna inte gav den omvårdnad de hade behov av, 

varken känslomässigt eller fysiskt. Relationen mellan föräldrar och barn verkar 

vara högst bristfällig vilket får barnen att drömma om situationer där de tror att 

det skulle vara annorlunda, där de för en gångs skull får vara svaga och sjuka och 

inte tvärt om. Även i de andra böckerna förekommer magont och andra fysiska 

besvär hos barnen. 

… jag sprang mycket  hos  skolsköterskan. Jag gick dit  minst  en  

gång i veckan med diffusa symtom som ont i halsen, huvudvärk och  

magont…(Gustafsson s 122)

Min uppfattning är att barnen ofta hade ont i magen och samtidigt som det var ett 

riktigt magont fungerade det också som en överlevnadsstrategi. Att få söka sig till 

skolsköterskan var ett positivt inslag för barnen och de blev, om än en kort stund, 

sedda och ompysslade.

Samtidigt  som  barnen  gärna  skyddade  sin  familj  och  sin  mamma  från  att 

omvärlden skulle få veta hur de hade det, fanns önskan om att någon skulle förstå 

och göra något. 
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Jag står snett till vänster om mamma med ögonen fastnitade på 

doktorn och borrar in ett SOS i hans ögon: Släpp mig, låt henne 

inte ta med mig härifrån (Gregory s 142)

“Såg ingen att vår familj var helt sönder? Såg de inte vad som  

hände? Såg de inte hur sjuk min mamma var? Såg de inte att jag  

var sexton år och inte orkade mer? (Eriksson s 177)

I två av böckerna kommer sanningen så småningom fram. I båda fallen beskrivs 

hur  barnen  fick  dåligt  samvete  av  att  berätta  om sin  situation  och  mammans 

beteende för utomstående. Oron för mamman fanns också kvar och var nästan 

större då de inte längre bodde med henne. I vissa fall fick mamman vård vilket 

tycks vara enklare för barnen och oron var då mindre. Att psykiatrin kan vara en 

positiv faktor för barnen stöds också av Knutsson-Medin, Edlund och Ramklint 

(2007) som fann att just inläggning tenderar att minska oron hos barnen. Detta är 

också tydligt  i  självbiografierna men likt  forskningen visar läggs ansvaret  fort 

tillbaka  på  de  anhöriga  då  personen  blir  utskriven.  Eriksson  som var  relativt 

delaktig i sin mammas vård upplever att hon sällan fick någon riktig information 

och att ingen såg henne. Inte heller i de övriga böckerna gavs någon information 

om förälderns mående till barnen.

7. Avslutande diskussion
För mig har läsningen av dessa böcker gett en inblick i fem uppväxter som jag 

uppfattar som otroligt svåra. Böckerna genomsyras av omsorgsbrist och oro hos 

barnen  vilket  präglar  hela  deras  tillvaro.  Att  uppväxten  med  en  psykisk  sjuk 

förälder  bidrar  till  oro  och  rädsla  hos  barnet  bekräftas  av  Östman (2008)  och 

Knutsson-Medin, Edlund och Ramklint (2007). Barnen får ta ett stort ansvar både 

för sig själva och för sin sjuke förälder. Behovet av en frisk vuxen som kan ta 

hand om dem är stort och tillgodoses inte fullt ut, varken av mamma eller pappa. 

Pölkki, Ervast och Huupponen (2004) fann att barn ofta får ta ett större ansvar 

vilket stämmer väl överens med mitt resultat. Också barnens skolgång påverkas i 

olika grad. För några följer problemen med dem in i skolans värld och inte heller 

där får de stöd eller möjlighet att slappna av. För två av dem är skolan en tillflykt 

som erbjuder visst skydd och stöd. Skolan borde för dem alla vara ett positivt 
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inslag vilket det tyvärr  inte är.  Skolan har en viktig uppgift  i  att  se barn som 

behöver extra stöd och skapa en trygg miljö för alla barn. Inte i någon av böckerna 

tog skolan ett  sådant  ansvar.  Inte  ens  i  Erikssons  fall,  trots  att  hon hade god 

kontakt med skolkuratorn och berättade om sin situation, gjordes något. Vad som 

krävs för att dessa barn skall uppmärksammas i större utsträckning är svår att säga 

utifrån detta material men det blir tydligt att barnen har ett stort hjälpbehov. Detta 

bekräftas också av den tidigare forskningen jag tagit del av (Östman 2000,2008, 

Pölkki, Ervast & Huupponen 2004, Knutsson-Medin, Edlund & Ramklint 2007, 

Albertsson-Karlgren 1999).

Relationen mellan barn och mamma är väldigt komplex i böckerna. Samtidigt som 

de uttrycker kärlek och längtan efter sin mamma uttrycker de också rädsla och 

ibland avsky. Relationen sker på mammans villkor och barnen får anpassa sig efter 

sin mammas humör bäst de kan. Relationerna påverkas också av tidpunkten för 

mammans insjuknade. I de fall där det finns en trygg anknytning i grunden finns 

större förståelse för att mamman är sjuk och jag upplever att de ger uttryck för 

större längtan och kärlek till sin mamma. I de andra fallen där mamman varit sjuk 

under barnets hela liv finns inte samma förståelse för att mammans beteende är ett 

resultat av en sjukdom. En bra relation med föräldern innan dennes insjuknande 

tas upp som en skyddsfaktor  (Sigling 2002)  och kan ha betydelse för  hur  väl 

barnet klarar sig.

Relationen med pappa beskrivs med betydlig mer kärlek, i alla fall inledningsvis. 

Trots  den kärlek som författarna ger uttryck för gentemot sin pappa målas det 

också upp en bild av en frånvarande pappa som inte gör mycket för att förändra 

barnens situation. Under min praktikperiod fick jag några gånger höra att man inte 

var så orolig för patienters barn eftersom det fanns en annan förälder med i bilden. 

Utifrån dessa biografier borde oron inte minska enbart av vetskapen om en annan 

förälder. Som Östman (2000) visar påverkas även den andre föräldern och det kan 

vara svårt att samtidigt kunna möta barnets känslor och behov. Både den andre 

föräldern och barnen borde erbjudas hjälp och stöd. 

Gemensamt i samtliga av böckerna är avsaknaden av information om mammans 

tillstånd. Varken föräldrarna eller andra inblandade aktörer ger någon information 
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till barnen. Inte heller någon utomstående, som sjukvården, ser hur de egentligen 

har  det  vilket  delvis  beror  på  barnens  förmåga  att  skydda  familjen.  Barnen 

försöker ständigt förstå och söka förklaringar till mammans beteende vilket inte är 

särskilt  lätt  för  ett  barn.  Önskan  om  information  stämmer  väl  överens  med 

Knutsson-Medin,  Edlund  och  Ramklint  (2007)  undersökning  som visar  på  ett 

behov av och önskan om information från psykiatrin. Jag vet inte vem som är bäst 

lämpad  att  ta  detta  ansvar.  Oavsett  om  det  skall  ligga  på  psykiatrin  eller 

socialtjänsten menar jag att någon måste ta ansvaret och försäkra sig om att alla 

barn får den information och stöd de behöver.

Dessa författare tycks ha klarat sig trots allt. Med klara sig menar jag här att de 

inte lider av någon svår psykisk sjukdom och att de inte lever utanför samhället. 

De har bostad och i varje fall  fyra av dem har egen familj. Levin och Lindén 

(2006) menar att det är balansen mellan skyddsfaktorerna och riskfaktorerna som 

är avgörande för utvecklingen. Under barnens uppväxt har det förutom psykisk 

sjukdom förekommit  missbruk,  dålig  ekonomi  och  i  tre  av  fallen  var  barnen 

väldigt  unga  vid  förälderns  insjuknande.  Dessa  är  alla  ytterligare  riskfaktorer. 

Skyddsfaktorer jag tagit upp är det nära nätverket, det externa stödsystemet och 

individens  förmåga (ibid.).  Även om det  sett  olika ut  för  barnen har  alla  haft 

någon de kunnat ty sig till lite extra, oavsett om personen ingått i den närmaste 

kretsen kring familjen eller  varit  till  exempel  en kurator.  Förmodligen har alla 

dessa barn också haft  en individuell  förmåga.  Ett  tecken på det  är  att  de alla 

kunnat skriva en bok om sin uppväxt. Mitt val av material kan tänkas ha påverkat 

resultatet i den bemärkelse att detta är individer som faktiskt klarat sig, utåt sett, 

relativt bra. Jag frågar mig om upplevelserna hade sett likadana ut för personer 

som klarat sig sämre?

Det  föll  sig  så  att  samtliga  självbiografier  är  skrivna  av kvinnor  med en sjuk 

mamma.  Detta  kan  tänkas  ha  påverkat  resultatet  och  möjligheten  finns  att 

upplevelserna sett annorlunda ut om det rört sig om en sjuk pappa eller om en man 

berättat sin historia. Anknytningsteorin lyfter just mamma-barn relationen och den 

tidiga anknytningen som skapas mellan barn och mamma. Tar pappan ett lika stort 

ansvar tror jag att man kan applicera samma teori och prata om samma anknytning 

och betydelse i relationen mellan barn och pappa. Men med de könsrollsnormer 
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som innebär skilda förväntningar på rollen som mamma respektive pappa är det 

troligt att anta att också barnens upplevelser av sin mamma respektive pappa kan 

se olika ut.

”Man orkar tills man dör” skriver Eriksson i sina dagboksanteckningar under sin 

uppväxt vilket blev titeln på denna uppsats. Citatet visar hur utsatta barnen är och 

att de inte har någon möjlighet att själva förändra sin tillvaro. Personer i deras 

omgivning och kring deras sjuke förälder behöver därför ta ett större ansvar för att 

barnens situation skall kunna förändras. Barnen behöver stödinsatser som kan ge 

dem en paus för att de inte skall behöva känna att de måste orka tills de dör. Jag är 

också av uppfattningen att de behöver ett reellt hopp om förändring. Psykiatrin har 

ett ansvar över att föräldrarnas mående förbättras och i fall där det inte händer 

kanske de måste ställa sig frågan om barnen bör bo kvar? 

Barnen  har  länge  varit  osynliga  inom  psykiatrin  och  utifrån  självbiografierna 

tycks psykiatrin också vara osynlig för barnen. Ett gemensamt utbyte däremellan 

och  bättre  samarbete  mellan  olika  instanser  så  som psykiatri,  socialtjänst  och 

skola tror jag är en bra början för att dessa barn skall bli mer synliga. Jag är av 

uppfattningen att barn inte skall behöva känna så och skall inte behöva genomgå 

uppväxter likt de beskrivs i dessa självbiografier. Förhoppningsvis kan vetskapen 

och  en  större  förståelse  för  psykiskt  sjukdom  och  hur  det  påverkar  ett  barn 

resultera i att fler familjer får hjälp.
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Bilaga 1
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 Holman

Politik

Mikronivå

Makronivå

Exonivå

Släktingar/
Grannar

Tillbringade en del tid hos sina 
släktingar som bodde nära. 

Någon som såg att inte allt stod 
rätt till alla gånger även om

 de inte pratade om det

Lillasyster
Sju år yngre. 

Pappa
Hälsade på på 

helgerna tills han 
flyttade efter 

familjen.Tillvaron blev 
då bättre för barnen. 

Bra relation dem 
emellan.

Mamma
Schizofreni. 
Byggde upp 
fältsjukhus 

med barnen. 
Kunde ej ta 

hand om dem.

Vänner
Lekte en del 

med sina 
jämnåriga 
släktingar.

Några vänner i 
skolan. 

Skola
Längtade dit 

för att 
komma ifrån 

mamma. 

Pappas
 arbete

Religion

Lagar

Normer

Ekonomi
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Eriksson

Mikronivå

Exonivå

Makronivå

Mamma
Bipolärsyndrom 

och 
alkoholproblem. 

Pappa
Svårt att stötta 

dottern och ta han 
om sig själv 

samtidigt. Arbetar 
mycket. 

Storebror
Bor inte hemma 
då mamman är 

som sjukast. Bra 
kontakt, ett stöd 

för Eriksson.

Skola
Fungerar sådär. 
Sömnproblem 

resulterar i att hon 
sällan går dit. Går 
ofta till kuratorn då 
hon inte orkar vara 

på lektionerna. 

Kompisar
Många vänner. 
Kan anförtro sig 
för några vilket 
hon också gör.

Skolkurator
Besöker ofta 

kuratorn. Känner 
stort förtroende för 

henne och kan 
berätta allt. 

Psykiatrin
Mamman har kontakt 

utan nämnvärd 
förbättring. Eriksson 

upplever inte något stöd 
mycket ansvar ligger på 

henne och pappan. 

Vianova
Grupp för barn 
med föräldrar 

som dricker. Gav 
inte det Eriksson 

ville.

Ekonomi
Modern nekas 
sjukersättning. 
Pappan arbetar 

mycket.

Fritidsintressen:
Teater

Normer

Lagar

Politik

Religion
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Gregory

Mikronivå

Exonivå

Makronivå

Socialtjänsten
Regelbunden 

kontakt i och med att 
de tog emot 

fosterbarn. Fattade 
inga misstankar. 

Ingen direkt kontakt 
med Gregory.

Mamma
Münchhausen by proxy. 

Utsatte Gregory för 
diverse undersökningar 
och medicineringar. Gav 

inte Gregory mat och 
hotade flertalet gånger 

att ta livet av sig. 
Pappa

Bättre relation. 
Kunde provoceras 
av mamman och 
också han utsätta 

barnen för 
övergrepp. 

Lillebror
Inte lika utsatt. Gregory 

kände stort ansvar. 
Svårt att lämna familjen 
eftersom han var kvar.

Fosterbarn och 
krigsveteraner

Utsatta. Fick vara utan 
mat och vanvårdades.Var 

endast en inkomstkälla 
för familjen. 

Skola
Missade 

mycket på 
grund av 

sjukhusbesök
en. Ensam

Sjukvården
Mycket kontakt i och 

med att hennes 
mamma hittade på 
sjukdomssymtom 

efter sjukdomsymtom. 
Fattade någon 
misstanke bytte 

mamman helt enkelt 
sjukhus.

Ekonomi

Normer

Lagar

Politik

Religion
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 Ericsson

Mikronivå

Exonivå

Makronivå

Pappas jobb
(Borta veckodagarna)

Sjukvården/
Barnpsykolog
Gick på samtal när 

hon haft så ont i 
magen att hon fått 

blindtarmen 
bortopererad. 

Mamman närvarande 
och kontrollerande, 
hon var tvungen att 
uppföra sig på ett 

visst sätt under dessa 
samtal.Mycket 

kontrollerad av sin 
mamma.

Psykiatrin
Mamman hade 

kontakt och 
medicinerades. 

Relativt osynligt för 
Ericsson.

Katten Mille
Mycket 

betydelsefull. 
Ericssons bästa 
vän, ett stöd för 

henne.

Grannskap
Relativt mycket 

kontakt med 
grannarna. Hon 
berättade dock 
aldrig hur hon 

hade det 
hemma. Tyckte 
även mycket om 

skolbuss 
chauffören som 

hon fann 
trygghet hos.

Skola
Presterade bra i 

skolan. Hade 
dock inga vänner 
och var utsatt för 

mobbning

Storebror
Hade det betydligt 
enklare hemma. 
Relationen dem 
emellan relativt 
osynlig i boken.

Pappa
Arbetade och var borta 

mycket. Förstod att 
Ericsson inte hade det 

lätt. Men gjorde inte direkt 
något för att förändra 

situationen. I övrigt bra 
kontakt dem emellan

Mamma
Utsatte Ericsson för diverse 

övergrepp. Pendlade 
väldigt i humöret (bipolär?). 
Ericsson var det oönskade 

barnet och blev ständigt 
utsatt.

Ekonomi

Normer

Lagar

Politik

Religion
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Gustafsson

Mikronivå

Exonivå

Makronivå

Socialtjänsten
Ungdomspsykiatrin

(vid barnavårdsutredning)

Skolsköterskan

Sommarfamiljer

Kompisar
Många vänner. 

Tillbringade mycket 
tid med dem. Åt 

vanligen hos någon 
av dem då det sällan 
fanns mat hemma. 

Skola
Fungerade bra.

Farmor
Tillbringade tid 
med henne på 

somrarna. Stabil 
person i tillvaron 

Pappa
Träffades varannan 

helg. Utvecklade 
alkoholproblem ju 

äldre Gustafsson blev. 

Mamma
Vanföreställningar 

och paranoia. 
Innesluten i sig själv, 
oförmögen att sköta 
om Gustafsson eller 

hemmet. 

Ekonomi

Normer

Lagar

Politik

Religion
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