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Sammanfattning 
 
Alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö, få omvårdnad och blir omhändertagna av 

vuxna som ger dem närhet och skydd. Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. Föräldrar 

som lider av psykisk ohälsa eller missbruk kan ha svårt att tillgodose sina barns 

grundläggande behov. Barn är beroende av sina föräldrar och när föräldern inte mår bra 

riskerar barnen att fara illa. Syftet med studien var att belysa erfarenheten av att växa 

upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa. För att få en detaljerad bild av barnens 

subjektiva upplevelser valdes självbiografier. Genom att ta del av författarnas levda 

erfarenheter sågs tydligt deras utsatthet under uppväxten. Analys av litteraturen 

resulterade temat Förlorad barndom och tre huvudkategorier som ger en övergripande 

bild av författarnas uppväxt: Maktlöshet, Vanmakt och längtan, Ansvar och utsatthet. 

Alla författarna var under uppväxten i kontakt med vården flera gånger, men då som 

anhöriga till sin psykiskt sjuka förälder. Trots förälderns ohälsa och oförmåga att klara 

av vardagen uppmärksammades inte barnens situation och de fick aldrig det stöd de 

behövde och hade rätt till. Under diskussionen lyfts och förtydligas svårigheten i att inte 

få vara barn, att vara utlämnad med en vuxens ansvar och frustrationen över att inte bli 

sedd. Vården måste ha ett övergripande perspektiv, en reflekterande kunskap och alltid 

ha barnens bästa i åtanke. 

 

Nyckelord: Barn, Föräldrar med psykisk ohälsa, Påverkan på barndom, Barns 

erfarenheter, Psykisk ohälsa, Självbiografi. 
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INLEDNING 
 

Under praktik och arbete inom sluten-psykiatrisk vård väcktes intresset av hur barn formas 

och påverkas av att växa upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Flera av 

patienterna hade själva växt upp i destruktiva hemförhållanden med en eller båda föräldrar 

som lidit av psykisk ohälsa. 

  

Barn är beroende av trygghet och omvårdnad, vilket föräldrar med psykisk ohälsa kan 

vara oförmögna att ge. Vårdens fokus ligger på patienten, det vill säga föräldern, vilket 

gör att barnen riskerar att inte uppmärksammas. Genom att ta del av barns erfarenheter av 

att växa upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa kan ökad kunskap underlätta ett 

synliggörande av barn som riskerar att fara illa. 

 

 

BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 
 

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp, vilket beskrivs enligt WHO (2016) som ett tillstånd av 

onormala tankar, uppfattningar, känslor, beteenden och relationer med andra 

människor. Socialstyrelsen (2013, ss. 38-40) beskriver begreppet psykisk ohälsa som 

övergripande och inkluderar allt från orosproblematik och nedstämdhet till svår mani och 

schizofreni. Lindrigare psykiska besvär kan påverka livskvalitén men ändå inte innebära 

att den drabbade är i behov av behandling. 

  

Depression beskrivs enligt WHO (2016) som en vanlig form av psykisk ohälsa och en av 

de främsta orsakerna till nedsatt arbetsförmåga. Depression kan vara långvarig och 

återkommande och försämrar avsevärt välbefinnande och förmåga att fungera adekvat. 

Nedstämdhet, låg självkänsla, störd sömn och förlorad livsglädje är symtom som 

kännetecknas vid depression.  

 

Bipolär sjukdom är en form av psykisk ohälsa med skiftande stämningsläge. 

Återkommande växlingar mellan depression och mani är karaktäristisk vid bipolär 

sjukdom. Ofta är depressionerna djupa, och de maniska perioderna innebär en kraftigt 

förhöjd och ofta irritabel stämningsnivå, överaktivitet och en övertro på sin förmåga. 

Mellan de skiftande stämningslägena infinner sig episoder av normal sinnesstämning 

(WHO, 2016).  

 

Bornheimer och Nguyen (2016, ss. 113-115) beskriver schizofreni som att en av de 

allvarligare formerna av psykisk ohälsa och som nästan alltid kräver inneliggande vård 

inom specialistpsykiatrin. Vid schizofreni lider den drabbade ofta av hallucinationer, 

vanföreställningar och oförmåga att tolka sociala och känslomässiga reaktioner. Självmord 

är ofta sammankopplat med diagnosen. 

   

  

 



 2 

Ond cirkel av psykisk ohälsa 

BRIS (2016) beskriver hur barn till föräldrar som lider av psykisk ohälsa riskerar att fara 

illa. När förälderns humör och beteende växlar snabbt kan livet uppfattas som 

oförutsägbart och skrämmande. En deprimerad förälder som inte klarar av att engagera sig 

känslomässigt eller en psykotisk förälder med stora beteendeförändringar har stor 

påverkan på barnet. 

 

Hur ett barn knyter an till sina föräldrar eller vårdnadshavare har stor påverkan på 

kvaliteten på barnets framtida relationer, både vid val av vänner, intima relationer och 

framtida familjerelationer (Carbone, 2009, ss. 107-108). Vidare beskrivs hur bristande 

anknytning under uppväxten påverkar barnets självkänsla och sociala kognition, dvs. 

synen på sig själv. Tillsammans med en otrygg anknytning och svårigheter att utveckla en 

sund självbild, lämnas barnet utan socialt stöd i att klara av den sociala stress som 

påträffas utanför hemmet. Det skapar ett negativt socialt kognitivt system, som barnen 

sedan kan komma att använda som mall vid val av partner och i övriga relationer i sitt 

sociala nätverk. Vanligt är att dessa barn i vuxen ålder sedan omedvetet försöker återskapa 

barndomens familjedynamik och Carbone (2009, ss. 108-109) hävdar att med detta i 

åtanke är det sannolikt att de sedan väljer en partner som bekräftar deras föreställning av 

sociala relationer. 

 

Beatson och Taryan (2003, ss. 220-222) beskriver hur barn som växt upp med en otrygg 

relation till sina föräldrar har en ökad risk att drabbas av depression och psykisk ohälsa 

senare i livet. När föräldern inte uppträder tillförlitligt måste barnet förlita sig på 

beteendestrategier och primitiva former av försvar för att hantera obehagliga situationer. 

Den upprepade psykiska stressen resulterar i en sensibilisering för Hypothalamus-

Pituitary-Adrenal cortex- (HPA-) aktivering med ökad kortisolfrisättning som följd. Det 

medför negativa effekter på nervbanor och ger en nedsatt förmåga att hantera stress. Trygg 

anknytning och uppväxt fungerar som ett skydd mot aktivering av HPA-axeln vid stress. 

Hos barn som saknat trygghet och närhet till sina föräldrar under barndomen uteblir den 

skyddande funktionen, vilket gör dem mer utsatta för att senare i livet drabbas av psykisk 

ohälsa. 

 

Schoedl, Costa, Fossaluza, Mari och Mello (2014, ss. 855-856) belyser traumatiska 

upplevelser i barndomen som starkt predisponerande för psykisk ohälsa, särskilt vid 

angrepp på den fysiska och psykiska integriteten. Reaktioner på vanvård, avvisande och 

respektlöshet riskerar att leda till framtida känslomässig dysfunktion med försämrad 

förmåga att hantera känslor som ångest, ilska och aggressioner. Om förövaren varit en 

förälder eller nära skäktning som förväntats stå för skydd och omsorg, ökar risken för 

allvarlig känslomässig dysfunktion och riskerar att negativt påverka barnets relationer 

genom hela livet. 

 

Sjuksköterskans ansvar 
 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnaden där kunskapen utgår från 

en humanistisk människosyn. Det innebär att se till hela människan och dess livsvärld. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 126) belyser vikten av att se till varje individs livsvärld. 

Med livsvärld menas världen så som den erfars. 
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Utöver omvårdnadsansvar och det patientnära arbetet har sjuksköterskan kunskaper i 

medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

International Council of Nurses, ICN:s, etiska kod ska fungera som en riktlinje och 

vägledning för världens sjuksköterskor för att skapa ett gemensamt förhållningssätt. Trots 

skillnad i lagar olika länder emellan, har varje sjuksköterska ett moraliskt ansvar att 

förhålla sig till. All omvårdnad kräver etisk medvetenhet, och varje sjuksköterska bör 

därför utveckla ett personligt förhållande till de etiska koderna och hur de bäst arbetar 

utefter dem (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Främja hälsa och lindra lidande 

 

Wiklund (2003, s. 79) menar att hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är en subjektiv 

upplevelse snarare än frånvaro av sjukdom. Hon menar att hälsa är ett relativt begrepp 

som skiljer sig från person till person, och kan även uppfattas olika av samma person över 

tid. Hälsan är en del av oss och omfattas av hela människan. Wiklund (2003, ss. 170-171) 

beskriver vidare att om patienten upplever tillit till sin vårdare kan vårdaren bli inbjuden 

att vara delaktig i patientens lidandeberättelse då kan lidande lindras och livsglädje 

skapas. Upplevelsen av lidande är bundet till såväl det kroppsliga som andliga och 

själsliga. 

 

Anmälningsskyldighet 

 

Enligt Socialtjänstlagen kapitel (SFS, 2001:453, 14 kap, 1c §) har alla anställda inom 

hälso- och sjukvården skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn 

far illa. Skyldigheten är inte något som ska övervägas av den anmälningsskyldige utan är 

absolut och ovillkorlig. Det krävs inga bevis för att göra en anmälan, endast misstanke om 

att barn far illa är tillräckligt. Det kan till exempel handla om barn till föräldrar inom 

vuxenpsykiatrin eller missbruksvården där misstanke om bristfälliga hemförhållanden 

tyder på att barn riskerar att fara illa. Trots anmälningsskyldighet kommer 

många utsatta barn inte till socialtjänstens kännedom och fråntas möjligheten till det skydd 

och stöd de är i behov av (Socialstyrelsen, 2014, s. 9-12). 

 

Hälso- och sjukvården står endast för en liten del av anmälningar om barn som riskerar att 

fara illa. I Borås kom endast 4,2 procent av anmälningarna som gjordes 2007 från Hälso- 

och sjukvården (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2007, s. 16). Priebe och Afzelius 

(2015, ss.46) studie påvisar att en tredjedel av patienterna som vårdades inom 

vuxenpsykiatrin Skåne år 2014 var föräldrar men för endast 12,5 procent dokumenterades 

det i journalen att de hade barn under 18 år. Det tyder på en betydande underrapportering 

och att barn till föräldrar med psykisk ohälsa riskerar att inte uppmärksammas. 

Enligt Priebe och Afzelius (2015, ss. 40-41) var omständigt dokumentationssystem en av 

anledningarna till underrapportering, och även att barnens situation glömdes bort, ofta 

beroende på tidsbrist. Några av vårdarna hade även uppmanats att inte diskutera barnen 

med patienten då det kunnat påverka patient och vårdarrelationen.   
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Anmälan till socialtjänsten ska alltid göras vid misstanke om barn far illa eller riskerar att 

fara illa. Enligt Socialtjänstlagen bör allmänheten anmäla vid kännedom eller misstanke 

och har möjlighet att gör anmälan anonymt (SFS, 2001:453, 12 kap 1c §). 

 

Barns rättigheter enligt lag 

Barnkonventionen 

 

År 1990 antogs FN:s barnkonvention av Sveriges regering. Barnkonventionens 

grundläggande principer är att barns bästa alltid ska väga tyngst vid beslut som rör barn, 

att barn har rätt till liv, utveckling och respekt och att alla barn har lika värde (UNICEF, 

2009). År 2010 presenterades en proposition av riksdagen som slår fast att lagstiftning 

som rör barn ska utformas från barnkonventionen. Detta för att ytterligare värna om barns 

rättigheter (Proposition, 2009/ 10:232). För yrkesgrupper som möter barn ska 

barnkonventionen fungera som en gemensam värdegrund för att främja en likvärdig syn 

på barns grundläggande rättigheter och behov (Socialstyrelsen, 2014, ss. 10-12 ). 

 

Socialtjänstlagen  

 

Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för barns omsorg i Sverige. 

Socialtjänstlagen utgör grund för att på demokratisk- och solidaritetsgrund främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och bidra till ett 

aktivt deltagande i samhället. Vid insatser som rör barn ska hänsyn till barnets bästa alltid 

vara avgörande (SFS, 2001:453 1 kap 2 §). 

 

Föräldrabalken 

 

Enligt Föräldrabalken (SFS, 1949:381) har barn rätt till trygghet, god fostran och 

omvårdnad. Barn får inte misshandlas och bestraffas på ett kränkande sätt. I beslut om 

vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut. Vid 

bedömning av barnets bästa ska risk för övergrepp, bortförande och illabehandling 

granskas. Barn har rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar, och bedömningen görs 

med hänsyn till barnets ålder och mognad vidare beskriver Föräldrabalken (SFS 1949:381, 

6 kap, 7c §) att föräldern kan fråntas rätten till vårdnad om sitt barn om barnet har utsatts 

för försummelse, fara som påverkar dess utveckling och hälsa, eller om föräldern är 

skyldig till missbruk. Har föräldrarna delad vårdnad tilldelas den andra föräldern 

vårdnaden och om båda föräldrarna brister i omvårdnaden kan vårdnaden om barnet ges 

till annan utsedd vårdnadshavare. 

  

Enligt Föräldrabalken (SFS, 1949: 381, 10 a §) bär föräldrar ansvaret för att ge god 

omvårdnad till sitt barn, trygghet och god uppfostran. Föräldrar har ansvar för sina barns 

skolgång, tillsyn beroende på ålder och utveckling och ansvarar för barnens försörjning. 

Föräldrar ska skydda sina barn, låta dem växa upp i en trygg miljö och minimera de risker 

som innebär att barn kan komma till skada. Barn får aldrig utsättas för kränkande 

behandling eller våld. 
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Barn som far illa  

 

Med begreppet barn som far illa menas alla slags övergrepp, försummelse och utnyttjande 

som kan innebära skada för barnets hälsa eller utveckling. För omsorgssviktande föräldrar 

kan det vara svårare att prioritera barnets behov framför sina egna, att vara känslomässigt 

tillgänglig för sitt barn och att inse barnets utvecklingsnivå och behov (Socialstyrelsen 

2014, ss. 31-32). Barn som lever i familjer med allvarliga relationsproblem och i hotfulla 

och våldsamma miljöer riskerar att utsättas för fysiskt och psykiskt våld. Med fysiskt våld 

menas att barnet utsätts för kroppsskada, smärta eller oönskad beröring. Kränkningar, 

verbala hot och berövande av trygghetskänsla är former av psykiskt våld. Om föräldrar 

inte klarar av att engagera sig känslomässigt och vara närvarande med sitt barn innebär det 

en negativ påverkan på barnets trygghet och känslomässiga utveckling, och även för 

barnets skolgång och sociala samspel med andra (Socialstyrelsen, 2014, ss.31-32.). 

 

Barns grundläggande behov   
 

Med barn menas en människa från födelsen fram tills hen fyller 18 år. FN:s 

barnkonvention fastslår att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barn förtjänar 

att behandlas med respekt och har rätt till liv och utveckling (UNICEF, 2009). BRIS 

(2016) beskriver att omvårdnad, skydd, kärlek och utveckling är viktiga faktorer i barns 

grundläggande behov. Även ett bra förhållande till sina föräldrar, att känna sig behövd och 

att ha möjlighet att påverka sin situation är betydelsefullt för barn. 

 

Trygghet 

 

Trygghet beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010, ss. 83-90) som en grundläggande 

känsla, nära kopplad till självkänslan och i stark relation till den upplevda hälsan. 

Upplevelse av otrygghet beror sällan på en enskild företeelse utan orsakas ofta av ett 

samband mellan grundtryggheten och de yttre förutsättningarna. Socialstyrelsen (2013, s. 

9) beskriver barns sårbarhet och risken att barn påverkas negativ när föräldrar inte mår 

bra. Trygghet är viktigt för barns uppväxt och utveckling. Barns upplevelse av sig själv 

och sin familj kan förändras om tryggheten rubbas. När föräldrar inte mår bra tar barn ofta 

på sig föräldrarnas oro och känner ansvar för dem. För barn kan det vara svårt att 

förstå förändringar och det kan öka deras känsla av otrygghet. Därför är adekvat 

information och att våga samtala om det som känns svårt väldigt betydelsefullt. Dahlberg 

och Segesten (2010, s. 85) beskriver tryggheten i att förstå, genom att förstå skapas en 

känsla av kontroll.  

 

Omvårdnad 

 

Omvårdnad innebär att främja hälsa och lindra lidande (Wiklund, 2003, s. 148). Barn är 

i behov av sina föräldrars omvårdnad för att överlevna. De behöver näring för att växa och 

skydd för att inte utsättas för fara. Barn måste även få ta emot och ge kärlek till andra 

människor på sina egna villkor. De behöver känna sig accepterade och tillräckliga, 

trots brister och även om de gör fel. En trygg grund med stabila och närvarande föräldrar 

har stor betydelse för barnet och vid bristande eller otrygg omvårdnad finns risk att barnet 
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känner sig övergivet (BRIS, 2016). Barn har även rätt till sjukvård och god 

hälsa (UNICEF, 2009).  

 

Utveckling 

 

Barn behöver få möjlighet att utvecklas i en stimulerande miljö med stöttning av föräldrar 

som engagerar sig i barnets såväl fysiska som psykiska utveckling. Barn har rätt att gå i 

skolan och behöver stöd och hjälp från sina föräldrar för att ha möjlighet att klara av sin 

utbildning (BRIS, 2016). Enligt Barnkonventionen (BRIS, 2016) har barn rätt att vila, leka 

och ha en fritid. Barn ska få uttrycka sin åsikt och har rätt att vara delaktig i beslut som 

gäller dem själva, detta i förhållande till barnets mognad och ålder. Det är föräldrarnas 

ansvar att uppfostra och hjälpa barnet i dess utveckling.  

 

Anknytning 

 

Anknytningsteorin har sitt ursprung i John Bowlbys forskning. Enligt Bowlby (2010, s. 

146) är barn redan som nyfödda programmerade att knyta an till sina föräldrar. Genom att 

barnet skriker påkallar de föräldrarnas uppmärksamhet, som då förväntas ge skydd, tröst 

och stöd. I tidiga barndomen sker all form av kommunikation mellan barn och föräldern 

genom känslomässiga uttryck och beteenden. Förmågan att knyta an till andra individer är 

en av de viktigaste delarna i utvecklingen av personligheten och den psykiska hälsan. 

Föräldrars omvårdnadsgivande och barnets anknytningsbeteende är grundläggande 

faktorer i människans natur. Även Socialstyrelsen (2013, ss. 39-41) beskriver trygg 

anknytning som en grundläggande förutsättning för barns utveckling. Anknytning skapas i 

den dagliga omvårdnaden. Genom att föräldern uppmärksammar, skyddar, lugnar och 

tröstar barnet skapas en trygg anknytning mellan förälder och barn. En trygg anknytning 

kan utgöra ett skydd mot stress och påfrestningar under barndom och vuxenlivet. 

 

En förälder med psykisk ohälsa kan ha svårt att läsa av sitt barns signaler och behov av 

tröst, mat och skydd. Det påverkar anknytningen och innebär ökad risk för att barnet ska 

utveckla en dysfunktionell relation till andra människor under barndomen och även senare 

i livet (Socialtjänsten, 2013, ss. 39-41 ). Schwartz (2015, ss.257-261) beskriver Bowlbys 

anknytningsteori som en underliggande faktor för framgång eller misslyckande i 

mänskliga relationer. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Barn som växer upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa riskerar att fara illa på 

grund av bristande trygghet och omsorg. Det skapar ett stort lidande för barnen själva, 

både under uppväxten och ofta även senare i livet. 

 

Det är viktigt att få kunskap om barns erfarenheter av att växa upp med föräldrar som lider 

av psykisk ohälsa, för att få en inblick i hur problematisk deras situation kan vara. Barn är 

helt beroende av sina föräldrar och genom ökad kunskap om barnens erfarenheter kan 

vården bli bättre på att synliggöra och fånga upp när föräldrarna brister i omsorgen på 

grund av psykisk ohälsa.  
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SYFTE 
 

Syftet är att belysa erfarenheter av att växa upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa. 

 

 

METOD 
 

Detta examensarbete är en narrativ studie med utgångspunkt i självbiografier. 

Utgångspunkten har varit ett vårdvetenskapligt synsätt med fokus på livsvärldsperspektiv 

och självbiografier ger en tydlig och detaljerad bild av barnets levda erfarenheter, 

återberättat då barnet nått vuxen ålder. Texterna har analyserats med Lundman och 

Hällgren Graneheims (2012, s. 187) kvalitativa innehållsanalys som inom vårdvetenskap 

är vanligt förekommande vid granskning av texter. 

 

Urval 

 

Självbiografier valdes för att kunna beskriva subjektiva erfarenheter av att växa upp med 

föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Inklusionskriterier för den valda litteraturen var att 

böckerna skulle vara skrivna utifrån barnets erfarenheter och att en eller båda föräldrarna 

led av psykisk ohälsa. Det eftersöktes även att föräldrarna skulle lida av olika psykiatriska 

diagnoser, detta då det fanns misstanke om stora skillnader i barnens erfarenheter 

beroende på psykiatrisk diagnos. Dock baserades det kriteriet främst på förförståelse. 

Enbart missbruksproblematik som orsak till psykisk ohälsa hos föräldern var 

ett exklusionskriterium, då främst olika psykiatriska diagnoser eftersöktes. 

  

Det fanns inga inklusions- eller exklusionskriterier gällande huruvida bara ena eller båda 

föräldrarna led av psykisk ohälsa, och inte heller huruvida det var mamman eller pappan 

som led av ohälsa. Fyra självbiografier valdes till studien. I alla fyra böckerna är det 

drabbade barnet en flicka och den psykiskt sjuka föräldern modern (se Bilaga 1). 

 

Datainsamling 

 

Litteratur söktes på Borås stadsbibliotek, och använde sökorden självbiografi, psykisk 

ohälsa och uppväxt. Det resulterade i två biografier, Vi har ju hemligheter i den här 

familjen och Trädgårdshoran, som stämde väl överens med syftet. Sökningar gjordes även 

på hemsidan Adlibris, under kategorin "Biografi & Memoarer", med underkategorierna 

"Självbiografier" och "En sann historia". Det gav 24 träffar. Av dem valdes Maskrosungen 

och Mamma sa att jag var sjuk då de passade både syfte och inklusionskriterier. 

 

Dataanalys 

Lundman och Hällgren Graneheims (2012, ss. 187-189) kvalitativa innehållsanalys 

användes, vilket innebär att litteraturen lästes i sin helhet och sedan under analysprocessen 

plockades meningsbärande enheter ut. Det är viktigt att texten används i sitt sammanhang 

och inte som en enhet utan kontext Lundman och Hällgren Graneheim beskriver också att 

fokus ligger vid att skildra likheter och skillnader i de valda texterna och sedan redogöra 
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dessa i kategorier och teman. Texterna kan sedan antingen beskrivas utifrån det uppenbara 

manifesta innehållet eller tolka det latenta budskapet mellan raderna. Det manifesta 

innehållet delas sedan in i kategorier och underkategorier. 

  

Det manifesta innehållet valdes vilket uttrycks beskrivande och textnära i böckerna. 

Ansatsen i studien är induktiv, vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 188) 

beskriver som ett förutsättningslöst analyserande av människors upplevelser. Det innebär i 

förväg utarbetade kategorier att granska texten efter saknades. 

 

Litteraturen lästes flera gånger och under läsandets gång markerades meningsbärande 

enheter i form av citat som svarande an mot studiens syfte med post-it lappar. Citaten 

sammanställdes i en egen fil och kondenserades till underkategorier, fortfarande med 

själva kärnan intakt. De tolv underkategorierna strukturerades sedan upp till tre kategorier. 

Exempel på hur kategorier bildades ses i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Analysprocess 

 

Meningsbärande enheter Underkategori Kategori 

”Jag orkar inte längre. Vad betyder det 

egentligen? Om att man har något val. Jag 

var femton, skulle jag kunna välja att inte 

orka längre? Man orkar tills man dör, så är 

det.” (Eriksson, s. 75). 

 

Oförmåga att påverka 

sin livssituation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maktlöshet 

 

 

 

 

"Mamma, min mamma, letade fimpar 

utomhus som hon rökte. Hon gick omkring 

på bakgårdarna och pratade för sig själv. De 

pengar hon fick ihop gjorde hon av med på 

vin istället för att köpa mat." (Gustavsson, s. 

118). 

 

Skam över att vara 

annorlunda. 

Mamma sitter med pistolen i munnen, jag 

får tala henne ur att ta livet av sig. "Nej vi 

hatar dig inte, Vi tycker om dig och vill inte 

att du ska skjuta dig för då har vi ingen 

mamma." (Gregory s. 96). 

 

Oro och rädsla för att 

förlora sin förälder 

 

 

Kategorier och underkategorier framställdes sedan i en tabell för att bli mer överskådliga 

(se Tabell 2). Utifrån citaten formulerades text som sammanfattade författarnas 

erfarenheter. Texterna som analyserats är självbiografiska och fångar upp individernas 

subjektiva erfarenheter. 
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RESULTAT 
 

Förlorad barndom framträdde som ett övergripande tema för resultatets underkategorier 

och kategorier. 

  

Tabell 2. Resultatöversikt  

KATEGORI  UNDERKATEGORI   

Maktlöshet  

   

   

   

 Oförmåga att påverka sin livssituation   

 Skam över att vara annorlunda  

 Att inte bli sedd  

 Oro och rädsla för att förlora sin förälder  

Vanmakt och längtan   Hopp om en lycklig familj  

 Avsaknad av närhet, ömhet och bekräftelse   

 Ovillkorlig kärlek  

 Hat och frustration  

Ansvar och utsatthet Bristande omvårdnad   

Otrygg tillvaro  

Påtvingat ansvar  

Förlorad möjlighet att klara av skolan  

 

 

Maktlöshet 
 

Denna kategori skildrar maktlösheten över sin situation. Sorgen och förvirringen i att inte 

bli sedd och skammen över sina föräldrars avvikande beteende framträder tydligt. 

Frustration över att ingen utomstående uppmärksammar utsattheten förstärker känslan av 

maktlöshet. 

  

Oförmåga att påverka sin livssituation  

 

Att inte kunna påverka sin livssituation och att vara fast i en ohållbar hemmiljö upplevdes 

frekvent under uppväxttiden (Eriksson, 2011, s. 99, Gregory, 2003, s. 142, Gustavsson, 

2006, s. 103 & Persson 2012, s.61). De var tvungna att stå ut och att orka utan att ha 

någon möjlighet att förändra sin livssituation. Eriksson (2011, s. 75) och Gustavsson 

(2006, s. 117) beskriver hur tungt det var att behöva hantera och lösa problem och 

situationer i livet utan hjälp av sin förälder, och sin frustration att bli lovad en förbättring 

men ständigt bli besviken. 

  

Jag orkar inte längre. Vad betyder det egentligen? Som att man har något val. 

Jag var femton år, skulle jag kunna välja att inte orka längre? Man orkar tills 

man dör, så är det.  
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(Eriksson 2011, s. 75)  

  
 

Gregory (2003, s. 142) beskriver hur hon med ögonen fastnitade hos doktorn försökte 

signalera SOS för att inte släppas iväg från sjukhuset och tillbaka till sin mamma. Hon 

skriver att trots att hon uttryckt till sina vårdare under sjukhusvistelsen att hennes mamma 

ljög om hennes sjukdom blev Gregory inte trodd. Att anförtro sig till en vuxen utan att bli 

bekräftad fick henne istället att tvivla på både sig själv och att hennes mammas agerande 

var fel. Även Persson (2012, s. 61) beskriver osäkerheten i att ingen vuxen agerade trots 

att deras situation borde verkat underlig, och att de vuxnas undvikande bekräftade hennes 

tankar om att hon fick skylla sig själv. Persson berättar hur hon då valde att inte ta upp det 

med någon, eftersom hon var rädd att även de skulle anse att felet låg hos henne.  

  

Med bottenlös frustration beskriver Gustavsson (2006, s. 103) insikten om hur fel 

situationen måste vara när hon fått städa upp mat från golv och väggar, mat som hennes 

mamma kastat efter sina synvillor. Mamman svarade att männen i speglarna skulle städa 

upp och Gustavsson visste att om något hemma behövde göras var hon tvungen att sköta 

det själv. Hon var då endast nio år gammal och bar ändå huvudansvaret över såväl hem 

som sin egen överlevnad. 
 

 

 

Skam över att vara annorlunda  

 

Att ha en förälder och en vardag som skilde sig mycket från det normala beskriver 

Eriksson (2011, s. 211) och Gustavsson (2006, s. 118) som skamfyllt. Eriksson (2011, s. 

148-149) beskriver hur hon hittade på lögner för sina kompisar om varför de inte kunde 

vara hos henne. Hon ville inte att de skulle se hur hennes verklighet faktiskt såg ut, kaoset 

hemma och hennes fulla mamma.  

 

Gustavsson (2006, s. 93) berättar hur hon bad till Gud innan hon skulle ut med sin 

mamma. Bad till Gud om att mamma inte skulle skrika i tunnelbanan. När de satt där 

räknade Gustavsson hållplatserna tills de skulle gå av och hon pratade oavbrutet med sin 

mamma. Gustavsson tänkte att om hon uppehöll sin mamma hela tiden kanske mamma 

skulle glömma bort att prata för sig själv. Det fungerade sällan och efter en liten stund var 

mamman i sin egen värld och ropade åt de osynliga männen. 

 

 

 

Är du så jävla dum? skrattade hon elakt och jag backade ner så långt jag 

kunde i rulltrappan med hennes hand om min handled. […] Väl ute på gatan 

fortsatte hon att prata med sig själv. Jag försökte göra mig osynlig, vilket var 

svårt eftersom hon höll mig så hårt. Plötsligt tvärstannade hon och vände sig 

om. Hon började vifta med den fria armen och skrek vilt. 

  

(Gustavsson 2006, ss. 93-94).  
 

 

 

Att inte bli sedd  

 

Att inte bli sedd fick författarna att fantisera om hur det skulle vara om de blev riktigt 

sjuka (Eriksson 2011, s. 172, Gregory 2003, s. 74 & Persson, 2012, s. 66). Persson (2012, 
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s. 66) såg sin diabetessjuka sänggranne på sjukhuset få kramper och hur rummet fylldes av 

människor som tog hand om henne. Hon stod bredvid och önskade att det var hon som var 

svårt sjuk och att all uppmärksamheten gick till henne. Även Eriksson (2011, s. 172) 

funderade ofta på hur det skulle vara om hon blev riktigt sjuk. Om hon blev våldtagen, 

misshandlad eller fick någon obotlig sjukdom, skulle mamma se henne då? Se att hennes 

dotter faktiskt kunde försvinna. I fantasin var Eriksson för en gångs skull i fokus och alla 

såg henne. 

  

 

Jag föreställer mig att jag blir papperstunn. Mamma tar kärleksfull vård om 

mig och gör allt hon kan därför att jag är svag men ler tappert, härjad av 

cancersjukdom som man inte kan se. […] Jag är oberörbar. Ingen driver 

någonsin med flickan med cancer. Och alla är snälla mot henne för de vet inte 

när hon ska dö. 

(Gregory 2003, s. 74) 

  

  

Eriksson (2011, s. 131) och Gustavsson (2006, s. 108) skriver även om frustrationen och 

förvirringen kring att deras situation inte uppmärksammades av vuxna i deras närhet. Det 

fick dem att ifrågasätta sin egen upplevelse i huruvida problemen verkligen var så stora 

som de själva kände. Eriksson (2011, s. 131) beskriver hur hon vid ett av sin 

mammas många alkoholskaderelaterade läkarbesök ville skrika åt läkaren att det var hon 

som mådde dåligt och behövde hjälp, men ingen frågade om hennes mående. 

  

  

Jag var ensam, samtidigt som jag trodde att alla andra förstod. Såg inte hela 

världen vad som pågick? Syntes det inte på mitt ansikte? Men om alla redan 

visste, men inte tog mig därifrån så måste det betyda att det var okej att stanna 

där. Så måste det vara. 

 (Gustavsson, 2006, s. 108).   

  

 

All fokus låg på deras föräldrar och de upplevde båda att ingen såg deras egen 

ohälsa (Eriksson 2011, s. 45, Gustavsson 2006, s. 128). Gustavsson (2006, s. 128) 

beskriver känslan av att ständigt komma i andra hand. För att undvika att bli sårad byggde 

hon upp en mur kring sig själv, där hon ständigt var på vakt och aldrig släppte in någon. 
 

 

Oro och rädsla att förlora sin förälder  

 

En uppväxt kantad av ständig oro för att förlora förälder beskrivs som mycket tungt att 

bära. Författarna beskriver hur de flertalet gånger fått hindra sin mamma att skada 

sig själv eller begå självmord (Eriksson, 2011, s. 110-111, Gregory, 2003, s. 96 & Persson, 

2012, s. 113). 

 

Anna och jag var förstelnade av oro. Vi hade inte vågat gå nära henne under 

hela dagen eftersom det var vi som hade orsakat att hon var så uppriven. Hur 

visste man aldrig, men det minsta vi kunde göra var att ligga lågt 

när vreden övermannat henne. Oron satt som en kramp i magen och Anna och 
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jag trodde att hon kunde dö av kyla då begav vi oss ut i skogen med en 

ficklampa. 

(Persson, 2012, s. 113) 

  

Eriksson (2011, ss. 110-111) och Persson (2012, s. 82) upplevde att mammans ohälsa 

orsakades och förvärrades av dem själva och trodde att om de inte hade sagt emot eller 

varit snällare så hade mamma kanske kommit hem till kvällen eller blivit så arg och 

ledsen. Oron kombinerades med en foglighet att göra eller säga vad som helst, bara de fick 

sin mamma på bättre humör igen.  

 

Klumpen av oro som växte i Erikssons (2011, s. 37) mage gjorde det svårt för henne att 

andas. Hon kände rädsla över att inte veta vad som hände. Varför hennes underbara, 

fantastiska mamma betedde sig så konstigt. 

 

En kväll när Gregory (2003, s. 96) legat i sin säng kom mamman in med en pistol 

i munnen. Hon hotade att ta livet av sig, uppgav att det var på grund av hur 

besvärliga Gregory och hennes bror var och för att de älskade sin pappa mer än henne. 

Gregory beskriver hur hon i panik bedyrat sina känslor för mamman, uppgivit avsky för 

sin pappa och bönat mamman att inte ta livet av sig. Tillslut tog hennes 

mamma ut pistolen ur munnen, tackade sin dotter för att hon lyssnat och uppmanade 

henne att somna om igen. 

 

 

Vanmakt och längtan 
 

Tillvaron präglas av vanmakt och stor längtan efter bekräftelse och kärlek från sina 

föräldrar. Känslorna vacklar mellan hat och kärlek. Hoppet tänds när föräldrarna har en 

bra stund, vilket både väcker förväntan och är skrämmande.  

 

Hopp om en lycklig familj  

 

Bra veckor, dagar eller bara korta stunder tände direkt Erikssons (2011, s. 84) hopp om att 

nu skulle allt bli bättre, snart skulle den underbara mamman vara tillbaka. Hon var villig 

att släppa allt ont hon utsatts för, bara för att få den där lyckliga familjen igen. Eriksson 

(2011, s. 124) beskriver vidare hur hon kunde ligga vaken i sängen bredvid sin sovande 

mamma efter en bra dag och känna hur hoppet växte i magen. Med mammans hand i sin 

fylldes hon av övertygelse och kraft att orka kämpa vidare. 

  

  

Under bilresan hem kunde jag inte sluta le. Underbara fantastiska mamma. 

Hon var värd en chans till. Nu skulle hon få tillbaka sitt liv och jag skulle få 

tillbaka min mamma. 

(Eriksson, 2011, s. 159) 

 

Gregorys (2003, s. 110) mamma uttryckte ständigt vilken belastning dottern och hennes 

sjukdomar var och hur hon som mor offrade sin lycka för att sköta om henne. För varje ny 



 13 

medicin beskriver Gregory sitt hopp om att äntligen bli frisk, att få vara som alla andra 

och att äntligen kunna göra sin mamma glad. 

 

Eriksson (2011, s. 84) beskriver även hur hon skrämdes av hoppet när de bra stunderna 

blev längre än normalt. Kärleken till sin mamma och vetskapen om hur bra det kunde vara 

gjorde att fallet ner, när allt blev som vanligt igen, gjorde så mycket ondare. 

 

 

Avsaknad av närhet, ömhet och bekräftelse  

 

Relationen till sin mamma beskrivs som kall och med avsaknad av närhet och ömhet 

(Eriksson, 2011, s. 192, Gustavsson, 2006, s. 107, Gregory, 2003, s. 230 & Persson 2012, 

s. 25). 

  

När Erikssons (2011, s. 192) mamma gick in i djup depression skildrar hon sin sorg och 

förvirring. Hon beskriver hur hennes mamma gick från att vara världens bästa mamma till 

att vara helt okontaktbar och varken rörde eller pratade med henne. Även Gustavsson 

(2006, s. 107) upplevde stor frånvaro från sin mamma och tyckte att det kändes som att 

hennes mamma var avstängd på känslor, oförmögen att varken se eller känna något för sin 

dotter. 

  

De gånger mamma tog i mig på ett kärleksfullt sätt, kramades eller busade 

med mig, kan jag räkna på ena handens fingrar. Det hände alltid när någon 

annan var med. Det var precis som om hon behövde visa att hon också kunde. 

Annars verkade det lättare för henne att visa ilska eller bara nonchalera mig.  

  

(Gustavsson, 2006, s. 90).  

  

 

Trots att Gustavsson (2006, s. 82) gick med mammans hand i sin kändes de långt ifrån 

varandra och hon törstade efter närhet och bekräftelse. Gustavsson upplevde att hon aldrig 

släpptes in i sin mammas liv. Som liten flicka var Gustavsson (2006, ss. 79-80) på 

sommarkollo, hon var närhetstörstande även där men upplevdes klängig och besvärlig av 

"sommar-mamman". För att få kramar och ömhet hittade Gustavsson på att hennes farmor 

hade dött. Hon fick sitta i "sommarmammans" knä och tröstas i timmar och Gustavsson 

ville klamra sig fast och aldrig sluta gråta. 

  

Persson (2012, s. 191) beskriver saknaden när hon ligger svårt sjuk på sjukhuset och 

hennes mamma inte kommer och besöker henne. Hon uttrycker att hon hade behövt en 

mamma vid sin sida men att hon inte är där.  

 

 

Ovillkorlig kärlek  

 

Författarna upplevde stor kärlek till sina föräldrar trots att de behandlades illa. Minsta 

antydan till omtanke, uppmärksamhet och kärlek från sin mamma 

fick dem att blomma upp (Eriksson (2011, ss. 106-107, Gregory  2003, s. 150 & 

Persson, 2012, s. 82). 
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Jag levde för de här dagarna. Någon dag i veckan var hon nykter och då var 

mitt liv underbart. Egentligen var det sjukt hur mycket jag kunde förtränga 

och förlåta, gång efter gång. Ville inte prata om det som var dåligt när 

mamma var nykter, ville inte förstöra stunden. 

  

(Eriksson, ss. 106-107). 

 

Om kvällarna låg Gregory (2003, s. 94) i sängen och skrev upp fina saker ur 

postorderkataloger som hon skulle köpa till sin mamma när hon fick råd. Hon ville att det 

skulle finnas en present till mamman varje vecka för att hon förtjänade att få vara glad. 

Detta trots att mamman tidigare under dagen ljugit om att Gregory stulit sin pappas 

verktyg och uppmanat honom att ge sin dotter stryk som straff.  

 

Både Gregory (2003, s. 94) och Persson (2012, s. 82) beskriver djup kärlek till sin förälder 

och en stor vilja att vara dem till lags för att få kärleken besvarad. De upplevde att det var 

de själva som var orsaken till att de inte fick kärlek tillbaka och försökte ständigt göra 

allt för att få den så högt efterlängtade bekräftelsen av sin mamma, men utan att 

lyckas. "Sträng, men väldigt snäll och rättvis". Så beskrev Persson (2012, s. 188) sin 

mamma trots att mamman nästan dagligen misshandlade, anklagade och hånade henne. 

 

 

Hat och frustration  

 

Författarna beskriver sin frustration och ilska mot sina föräldrar och mot sin situation 

(Eriksson, 2011, s. 188, Gustavsson, 2006, s. 115 & Persson, 2012, s. 166) . Eriksson 

(2011, s. 188) skildrar hur hon i frustration skrikit åt sina föräldrar att sluta lova saker de 

inte håller, att sluta ljuga för henne jämt och ständigt. Eriksson upplevde att hon gett sitt 

liv för att få sina föräldrar att må bra, men att ingen frågade och brydde sig om hur 

hon mådde. Hon beskriver det som ett sår som revs upp så fort det var på väg att läka. 

  

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

inte hur sjuk min mamma var? Så de inte att jag var sexton år och inte orkade 

mer? 

(Eriksson, s. 177)  

  

Mammans vassa klackar träffade Gustavsson (2006, s. 115) hårt i ryggen. Hon 

misshandlades för att mamman trodde att hon stulit en tia ur hennes plånbok. Gustavsson 

(2006, s. 117) beskriver hur hon dagen efter såg mammans dåliga samvete men kunde 

bara inte ta till sig hennes ånger. 

  

 Hon kände på mitt hår igen och jag rös. Jag hade lust att skrika åt henne att 

jag hatade henne, att jag tänkte flytta, att jag ville att hon skulle dö, att... Jag 

sa ingenting. Jag hade stängt av. 

(Gustavsson, s. 117) 

  

 

Persson (2012, s. 166) beskriver sitt hat och sin beslutsamhet i att mammans misshandel 

inte längre kunde fortgå. Aldrig mer skulle hon ge sig. Persson hade då slagits och låsts in 



 15 

på ett hotellrum efter att ha blivit anklagad för horeri av sin mamma. Hon beslutade sig för 

att aldrig någonsin låta mamman vinna över henne igen.   

 

 

Ansvar och utsatthet 
 

Utsatthet går som en röd tråd genom barndomen, utlämnad som barn med en vuxens 

ansvar. Att inte förstå sin förälders beteende skapar rädsla och otrygghet. Med ständig oro, 

vilande tung i magen, är det svårt att klara av skolan. 

 

Bristande omvårdnad  

 

Gregory (2003, s. 113-114) och Gustavsson (2006, s.132) skildrar båda hunger och stor 

brist på mat under sin uppväxt. Gustavsson (2006, s. 132) beskriver frukost som en 

lyxvara som inte fanns hemma och i bästa fall kunde det finnas en bit torrt bröd att äta på 

kvällen. Hon beskriver hur kvällarna planerades in efter vilken kompis hon kunde äta hos, 

och hon var noga med att växla mellan olika kompisar så att det inte blev för många 

gånger hos samma familj. 

  

En granne var fundersam över att jag ofta dök upp hemma hos dem vid 

sjutiden på morgonen och hennes barn berättade att jag klagade över ont i 

magen eftersom jag inte fick någon mat. […] Det var inte så att mamma inte 

gav mig mat för att straffa mig, det var bara en sådan sak hon inte tänkte på. 

Hon hade fullt upp med att överleva. 

 

(Gustavsson, 2006, s. 87)  

 

Gregory däremot (2003, ss. 113-114) straffades med utebliven mat och beskriver hur hon 

skickades till skolan utan lunchpengar och sedan fick arbeta på gården långt in på kvällen 

innan hon fick äta. Gregory (2003, s. 108) berättar att hon stal överblivna rester från 

andras lunchbrickor men blev påkommen och straffad av läraren för det.  

 

Eriksson (2011, s. 221) skildrar hur hon ofta spenderade hela nätter på akuten med sin 

mamma och beskriver omöjligheten i att fungera som vanligt utan sömn. Cigaretter och 

cola var det som höll henne vaken och basfödan i hennes kost. 

 

Gamla kläder som folk hade slängt i lägenhetshusets soprum hämtade Gustavsson med 

jämna mellanrum. Att de var förstora brydde hon sig inte om, hon försökte bara tvätta bort 

den värsta lukten (Gustavsson 2006, s. 112). Gustavssons (2006, s. 134) hem var ett 

ständigt kaos med smuts och sopor överallt. Hon beskriver hur golven var täckta av 

katturin och att stanken stack i näsan. 

 

Det var så äckligt överallt, det luktade bränt, rök och avföring. När vi var på 

toaletten torkade vi oss på det som låg i tvättkorgen. […] Det fanns avföring 

på allt. 

 

(Gustavsson 2006, s. 133)  
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Otrygg tillvaro 

 

Gustavsson (2006, s. 88) och Persson (2012, s. 97) beskriver båda tillvaron som otrygg 

och oförutsägbar. Persson (s. 97) beskriver otryggheten i att aldrig veta vad som ansågs 

rätt eller fel. Mammans hot och vrede drabbade henne dagligen och hon beskriver ängslan 

i att inte förstå vad hon gjort för fel och hur hon borde gjort annorlunda. 

 

Perssons (2012, s. 66) mamma övertygade henne om att alla män var farliga och 

våldsamma, även hennes egen pappa. Person beskylldes regelbundet för olika sexuella 

anklagelser så som  horeri och incest med sin pappa. Vidare  beskriver Persson hur hon i 

smyg sökte information om anklagelsernas betydelse på biblioteket och övertygades att 

hon var skyldig till dem. Hon beskriver sin rädsla och otrygghet i att ta upp anklagelserna 

med någon annan (Persson  2012, s. 212). 

  

Gustavsson (2006, s. 88) berättar om hur läskigt hon upplevde mammans ambivalenta 

 beteende. Ena stunden kunde mamman vara glad och dansa runt i köket för att i nästa 

skrika åt någon av alla hennes osynliga översittare. Gustavsson beskriver otryggheten i att 

se sin mamma göra konstiga saker utan att få någon förklaring. 

   

Då och då blev jag ordentligt utsatt, eftersom hon helt oväntat kunde bli 

övertygad om att jag var utsänd för att spionera på henne. Hennes 

förhörsmetoder var ett slags trepartssamtal med speglarna. Såna nätter sov 

jag inte och tiden gick olidligt sakta. Jag låg nedkrupen under täcket och höll 

ett öga på den låsta dörren. 

  

(Gustavsson 2006, s. 88) 

  

Otryggheten i att inte veta vilken mamma som väntade innanför dörren och om något 

kunde ha råkat reta upp henne skildrar Gregory. Hon beskriver hur mammans irritation 

mot pappan ofta vändes mot barnen istället. Mamman ljög ihop historier 

om vad barnen ställt till med och pressade pappan att ge dem stryk (2003, ss. 82-83). 

 
 

Påtvingat ansvar 

 

Att vara tvungen att ta ansvar för både sig själv och sina föräldrar upplevdes frekvent 

under uppväxten (Eriksson, 2011, s. 59, Gustavsson, 2006, s. 101, och Persson, 2012, s. 

113).  

 

Gustavsson (2006, ss. 104-105) beskriver hur kylskåpet alltid ekade tomt och hur 

smugglade med sig knäckebröd från skolan för att få någon middag och toalettrullar från 

skoltoaletterna för att slippa torka sig i smutstvätten. Gustavsson försökte 

förklara situationen för sin pappa men blev inte tagen på allvar. Gustavsson beskriver hur 

hennes vänner såg det som ett spännande äventyr att smuggla ut mat och kläder till henne, 

men för henne var det enda sättet att överleva. 
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Den dåliga ekonomin, mammans sjukdom, hopplösheten i situationen, allt Erikssons 

(2011, s. 49) pappa oroade sig för dumpade han över på henne precis innan hon skulle gå 

till skolan. Hon blev en slags kurator i bilen om mornarna. Eriksson (2011, s. 49) upplevde 

att hon var tvungen att  låtsas vara stark och stöttande för sin pappa, och beskriver 

omöjligheten i att sedan försöka spela en normal och glad tonåring. 

 

Eriksson (2011, s. 59) kände ofta att hon bar ansvaret för sin mammas ohälsa och 

anpassade sitt beteende för att inte råka göra henne ledsen och deprimerad igen. 

  

  

Idag skulle hon inte få någon anledning att dricka. […] Jag skulle hjälpa 

henne med allt hon bad om och verkligen vara den perfekta dottern. Kanske 

blev hennes ångest mindre då och kanske skulle hon låta bli att dricka. Jag 

ville rädda julen. 

(Eriksson, 2011, s. 122).  

  

Gustavsson (2006, s. 107) kände stort ansvar för sin mamma och var orolig för att berätta 

om sin situation i rädsla av vad som skulle hända med hennes mamma om inte hon fanns 

där och tog hand om henne. 

  

Pappa skulle inte förstå. Jag kände ansvar för mamma. Jag tog hand om 

henne. Klappade på henne när hon grät, städade upp efter henne, jag var där 

för henne. Om jag skvallrade för pappa kanske hon skulle bli alldeles ensam, 

och hur skulle det bli då? 

(Gustavsson, 2006, s. 107). 
 

 

Förlorad möjlighet att klara av skolan  

 

Författarnas skolgång prioriterades inte av föräldrarna, vilket innebar att möjligheten att 

prestera i skolan fråntogs dem. De kunde inte fokusera på studierna på grund av att de var 

tvungna att sköta hemmet och ta hand om sina föräldrar (Eriksson, 2011, s. 52, 

Gustavsson, 2006, s. 111 & Gregory 2003, s. 60). 

 

Skulle mamma ligga död när hon kom hem från skolan? Eriksson (2011, s. 52) beskriver 

hur hon i perioder gick med en klump i magen hela skoldagen inför vad som väntade när 

hon kom hem. Hon skildrar omöjligheten i att koncentrera sig på skolarbetet när oron 

ständigt fanns där. När Eriksson (2011,s. 71) kom hem en dag hade mamman tagit en 

överdos. 
 

 

Varför hade jag inte bara gått upp för trappan? Varför hade jag varit så 

förbannat självisk och brytt mig mer om läxorna än min egen mamma? Det 

var mitt fel om hon dog. 

  

(Eriksson, 2011, s. 71)  

 

Gregorys (2003, s. 70) mamma höll henne ofta hemma från skolan vilket gjorde att 

Gregory kom efter och fick gå om klasser. Mammans påhittade och framkallade 
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sjukdomar gjorde Gregory (2003, s. 62) svag och orkeslös. Gregorys mamma övertygade 

henne ofta om att hon var för sjuk och korkad för att klara av skolan (2003, s. 240). 

 

Eriksson (2011, s. 57) berättar om sin oro över skolan och sina sjunkande betyg. Hon 

kände sig misslyckad, och beskriver hur hon inte kunde tänka eller ens fungera när hennes 

 mamma låg och skrek nätterna igenom att hon ville dö (2011, s. 59). Eriksson beskriver 

lärarnas uppgivna miner och hur de förklarade att hon behövde lära sig att skilja mellan 

skola och privatliv, trots att det var lite kämpigt hemma. 

 

Jag hade inte varit ordentligt i skolan på flera veckor och mina lärare gav mig 

alltid en bister blick när de såg mig. Men vad fan skulle jag göra då? Fattade 

de inte att all min kraft gick åt till att bara stiga upp på morgonen? Fattade de 

inte att jag försökte överleva. Att det kanske inte fanns kraft kvar till att gå på 

det löjliga fysikprovet? 

  

(Eriksson, 2012, s. 57).  

 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion  
 

Det bedöms att metoden att analysera självbiografier med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys besvarar det valda syftet väl. Då syftet med studien var att belysa 

erfarenheten av att växa upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa, ger självbiografier 

ur ett vårdvetenskapligt synsätt ett tydlig livsvärldsperspektiv.  

 

Information insamlades ur biografierna och analyserades sedan förutsättningslöst, enligt 

Lundman och Hällgren Graneheims (2012, s. 188) induktiva ansats. Dock fodrar en 

förutsättningslös analys att förförståelsen läggs åt sidan vilket Wiklund (2003, s. 52) 

anser är svårt då människan ofta är omedveten om sin förförståelse. Det gör dem 

oförmögna att tolka händelser helt objektivt.  

 

Att barn till föräldrar med allvarligare psykiatriska diagnoser skulle lida betydligt mer 

under sin barndom var en förutfattad mening som bars med i början av arbetet. Som 

inklusionskriterie fanns att föräldrarna skulle ha olika former av psykiatriska diagnoser, 

vilket i efterhand upplevs som en styrka. Den förutfattade meningen om att barnens 

erfarenheter skilde sig åt beroende på förälderns diagnos visade sig inte stämma. Barnens 

upplevelser av sin uppväxt var snarlika oavsett vilken psykiatrisk diagnos föräldern hade.  

 

Självbiografierna är alla skrivna som en tillbakablick från författarnas barndom, vilket ger 

en god och analyserad bild av deras uppväxt. Författarna besitter som vuxna en ökad 

kunskap att förstå sin barndom, att analysera och uttrycka sina erfarenheter. Deras texter 

är väl genomtänkta och valet att utgå från självbiografier upplevs som en styrka när det 

gäller att belysa syftet. Om valet av metod istället hade varit en intervjustudie med barn 

till föräldrar med psykisk ohälsa hade resultatet tydligare speglat barns upplevelser i 

dagens samhälle. Självbiografiernas författare var barn för många år sedan och 

erfarenheterna skulle kunna skilja sig gentemot idag, vilket skulle kunna vara en svaghet 

för arbetet. Dock hade samma analyserade och genomtänkta information varit svårt för ett 

barn att ge och valet av självbiografier anses ändå vara bäst lämpat. Ett arbete på 
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kandidatnivå saknar även etiskt tillstånd för att få intervjua en så utsatt grupp som barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa. 

  

Meningsbärande enheter som belyste syftet valdes ut ur biografierna. Att tillsammans i 

förväg bestämma några kategorier som utgångspunkt skulle kunnat underlätta och 

tydliggöra informationssökandet i texterna. Dock finns risk att viktig information hade 

kunnat förbises om den inte passat under förvalda kategorier. Det valda arbetssättet har det 

fått fram mycket kärnfullt material ur biografierna. 

  

De valda självbiografierna var alla skrivna av kvinnor och handlade om deras uppväxt 

tillsammans med en mamma med psykisk ohälsa. Det kan ses som en svaghet för arbetet. 

Att även få ta del av mäns upplevelser och upplevelsen av att växa upp med en pappa med 

psykisk ohälsa hade kunnat bredda perspektivet ytterligare.   

 

  

Resultatdiskussion 
 

De huvudfynd som beskrivs i form av kategorier i resultatet utgör grunden för 

resultatdiskussionen. Maktlöshet, Vanmakt och längtan, Ansvar och utsatthet påvisar 

författarnas upplevelser och erfarenheter av en förlorad barndom. Resultatet åskådliggör 

på flera plan svårigheten i att inte få vara barn. Istället var författarna tvungna att ansvara 

för såväl sig själva som för sina föräldrar. Författarna visste inte varför deras föräldrar 

uppträdde som de gjorde och la under uppväxten ofta skulden för föräldrarnas beteende på 

sig själva. Vidare beskrivs författarnas frustration av att ingen uppmärksammade deras 

situation, att ingen såg deras utsatthet.  

 

Maktlöshet    

 

Författarna upplevde stor frustration över att deras svåra situation inte uppmärksammades 

utifrån. Eriksson (2011, s. 45, 131) var åtskilliga gånger med sin mamma på sjukhus, både 

inom somatisk vård och inom psykiatrin, utan att någonsin bli tillfrågad om sin egen hälsa. 

Redan som litet barn var Gustavsson (2006, ss. 86-87) tvungen att stå för sin överlevnad 

själv. Socialtjänsten meddelades om misstankar för Gustavssons situation av oroade 

grannar, men då mamman uppgav att situationen var under kontroll lades utredningen ner. 

Både Gregory (2003, s. 165) och Persson (2012, s. 60) misshandlades av sina föräldrar 

och vårdades under längre tid på sjukhus för skador vållade av sina föräldrar utan att 

tillfrågas om sin hemsituation. 

  

Det skiljer sig en del mellan sjuksköterskors förmåga att observera barn till föräldrar med 

psykisk ohälsa, menar Korhonen, Pietilä och Vehviläinen-Julkunen (2009, s. 73). 

Personliga egenskaper hos sjuksköterskan, så som kön, ålder, yrkeserfarenhet och att själv 

vara förälder, påverkade signifikant benägenheten att uppmärksamma barnens situation. 

Sjuksköterskorna i Korhonen, Pietilä och Vehviläinen-Julkunens (2009, s. 72) studie 

uppgav att de oftast inte hade regelbunden kontakt med barn till föräldrar inom psykiatrin, 

endast ett fåtal gånger om året och ibland ingen kontakt alls. Dock rapporterades 

information om barnen på avdelningen och sjuksköterskorna diskuterade även barnen med 

patienten. Enligt Korhonen, Pietilä och Vehviläinen-Julkunen uppgav de allra flesta 
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sjuksköterskor att de kunde garantera barnens säkerhet under förälderns vårdtid och att de 

vid misstanke om att barn till patienter far illa skulle anmäla och ordna annan omsorg. 

Dock uppger de tillfrågade barnen till föräldrar med psykisk ohälsa att de känt sig 

förbisedda av vården och upplever att de fått långt ifrån tillräckligt stöd. 

  

Gustavsson (2006, s. 108) trodde att alla runt om henne förstod hennes svåra situation och 

ändå valde att inte hjälpa henne. Det fick Gustavsson att ifrågasätta sin upplevelse och 

intala sig själv att hennes familjesituation var som den skulle. Gregory (2003, s. 142) 

berättade för vårdpersonalen att hennes mamma gjorde henne sjuk men blev inte trodd. 

Även Eriksson (2011, s. 131) sökte efter uppmärksamhet från vården, men utan framgång 

trots de många besöken hon var där med sin kraftigt berusade och skadade mamma.  

 

Att anmäla vid misstanke om att barn far illa är varje sjuksköterskas skyldighet. I 

resultatet framgår det dock att så inte alltid är fallet. Författarna stod maktlösa i sina 

föräldrars våld eftersom de var barn. De hade ingen möjlighet att påverka eller ta sig ur sin 

situation. Skerfving (2005, s. 74) beskriver hur personal inom vuxenpsykiatri uttryckt en 

stor handfallenhet och osäkerhet över deras ansvar och skyldigheter gentemot patienternas 

barn. Flera uppgav en oro över den fortsatta patientrelationen efter en orosanmälan. 

Huruvida barn till inlagda patienter skrevs med i journalen berodde på den enskilda 

personalens avgörande. 

 

Det förefaller som att barn till föräldrar med psykisk ohälsa uppmärksammas lättare idag 

jämfört med tiden då Eriksson, Gregory, Gustavsson och Persson var barn. Idag finns 

tydligare rutiner och lagar kring barn och deras rättigheter. Dock är det fortfarande är långt 

ifrån bra. Alldeles för många barn hamnar mellan stolarna och saknar det stöd som de 

faktiskt har rätt till. Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att synliggöra barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa. För att barnen ska kunna få den hjälp socialtjänsten kan 

erbjuda måste barnen först och främst identifieras. När föräldrar vårdas för psykisk ohälsa 

eller missbruk måste vårdare se hela bilden och ge barnen den möjlighet till stöd, hjälp och 

information som de behöver.  

    

Av resultatet påvisas att barn är beroende av sina föräldrar och i hem där föräldern inte 

kan vara en trygg och stabil punkt i livet behöver barnen hjälp utifrån. Barnen är då i 

behov av att utomstående vuxna vågar vara just vuxna. Vara obekväma, fråga och agera 

om något verkar tveksamt eller oroande.  

 

Vanmakt och längtan 

 

Författarna upplevde att deras föräldrar var känslomässigt frånvarande och saknade 

förmåga att engagera sig i deras liv (Eriksson 2011, s. 192, Gregory, 2003, s. 

230, Gustavsson, 2006, s. 107 & Persson, 2012, s. 25). Gustavsson (2006, s. 90) upplevde 

att hennes mamma var avstängd på känslor gentemot henne och hade bara ett fåtal gånger 

under sin uppväxt fått kärleksfull närhet. Erikssons (2011, s. 132) mamma gick ifrån att 

vara omsorgsfull och hängiven till att vara djupt försluten i sig själv, vilket gav Eriksson 

mycket smärta. 

 

Föräldrar med psykisk ohälsa kan ha svårt att vara närvarande och att uppfatta sitt barns 

signaler. Det påverkar anknytningen som är en av de mest grundläggande 
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förutsättningarna för en god utveckling (Socialstyrelsen, 2013, s. 39 ). Föräldrar som 

är ambivalenta i sitt beteende och sina reaktioner skapar en stor otrygghet hos barnet 

(Jansson, Larsson & Modig, 2011, s. 40).  Barndomen är en viktig period i en människas 

utveckling när det handlar om den psykiska hälsan.  

 

Det förefaller som att föräldrar som lider av psykisk ohälsa eller missbrukar inte alltid 

inser själva att deras barn tar skada. Då behöver samhället finnas där som skyddsnät och 

fånga upp barnen. Författarna var som barn i stort behov av stöd utifrån, men stödet 

uteblev. 

 

Ansvar och utsatthet 

 

Resultatet påvisar att författarna levde med oron och otryggheten nära inpå. Att inte kunna 

förutse sina föräldrars reaktioner och att inte förstå orsaken till deras obegripliga beteende 

uppgav de alla som svårt (Eriksson, 2011, s. 148-149, Gregory, 2003, s. 120, Gustavsson, 

2006, s. 88 & Persson, 2012, s. 188).  

 

Jansson, Larsson och Modig (2011, s. 25) beskriver att det förr var en vanlig föreställning 

hos vuxna att barn skulle skyddas från föräldrarnas svårigheter och problem genom att 

hållas utanför. Idag finns kunskap om att hålla barn utanför och undanhålla information 

om förälderns tillstånd stjälper mer än hjälper. Förälderns sjukdom kan tyckas 

skrämmande för barnet att prata om, men Jansson, Larsson och Modig (2011, s. 23) menar 

att valet inte står mellan att hålla barnet utanför sin förälders sjukdom eller inte. Det står 

mellan att låta barnet förstå vad som sker eller att lämna det ensamt med sina fantasier 

som många gånger är värre än verkligheten. Genom att förse barnet med lättförståelig och 

adekvat kunskap om sin förälders sjukdom respekteras barnet som anhörig. År 2010 

stiftades en ny bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) som innebär att 

barn till föräldrar med psykisk ohälsa och missbruk har rätt till information, råd och stöd.  

 

Författarna var tvungna att klara sig på egen hand utan sina föräldrars stöd. De tog även på 

sig ansvar för sina föräldrars mående och kände sig skyldiga att ta hand om dem. Eriksson 

(2011, s. 52) kände sig självisk om hon fokuserade på sitt liv, sin skola och sitt mående. 

Hon kände sig ansvarig att se till att hennes mamma inte skadade sig själv. Eriksson 

(2011, s. 49) tog på sig ansvar även för sin pappas ohälsa och låtsades vara stark och 

stöttande när han överöste henne med sin oro över deras livssituation. Gustavsson (2006, 

s. 107) beskrev hur hon tröstade, städade upp efter och fanns där för sin mamma utan att 

berätta för någon annan. Gustavsson var rädd för vad som skulle hända hennes mamma 

om hon ”skvallrade”. Socialstyrelsen (2013, ss. 15-16) beskriver hur föräldrar med 

psykisk ohälsa eller missbruk ofta vill försöka dölja det från omgivningen, och förmedlar 

detta vidare till sina barn. Det gör att barnen hamnar i en svår situation där de är 

oförmögna att be om hjälp av utomstående i rädsla av att inte vara lojal mot sin förälder.  

  

Resultatet stärker uppfattningen av vikten av att barn ska få möjlighet att vara just barn.  

Att leva med en förälder som har vanföreställningar, reagerar oförutsägbart eller är djupt 

deprimerad och avvisande kan upplevas skrämmande. Barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa lägger ofta skulden för sin förälders beteende på sig själv och känner ansvar för sin 
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förälders ohälsa. Genom att låta barnen vara delaktiga och få god information om 

förälderns sjukdom och behandling beskrivs en del av oron och ansvaret kunna lätta. 
  

 

 

Hållbar utveckling 

 

Begreppet hållbar utveckling beskrivs enligt Socialstyrelsen (2014, s. 19-21) som en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov och samtidigt tar hänsyn till nästa generations 

möjlighet att tillgodose sina behov. Socialstyrelsen beskriver vidare att hållbar utveckling 

inom hälso- och sjukvården tillämpas genom att förebygga ohälsa, att förbättra 

befolkningens hälsa och individernas livskvalité. Sverige har nationella folkhälsomål som 

har till uppgift att främja folkhälsan, bland annat genom att öka människors delaktighet 

och inflytande i samhället, förbättra ekonomiska och sociala förutsättningar, förbättra 

barns och ungas uppväxtvillkor och sträva efter en mer hälsofrämjande hälso- sjukvård.  

 

Psykisk ohälsa riskerar att gå i en ond cirkel mellan föräldrar och barn. Där har hälso-

sjukvården en viktig roll i att upptäcka och fånga upp de barn som riskerar att fara illa. 

Genom att synliggöra och i tid hjälpa barn till föräldrar med psykisk ohälsa minskar risken 

att de går i föräldrarnas spår och själva drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. 

 
 

SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 
 

Barn är beroende av sina föräldrar och är oförmögna att själva förändra sin livssituation. 

När föräldrar lider av psykisk ohälsa riskerar barnen att fara illa på grund av bristande i 

omvårdnad, otrygghet i relationen till sina föräldrar och bristande kunskap om 

föräldrarnas psykiska ohälsa. När föräldrar uppträder avvikande och annorlunda kan 

barnen bli rädda och samtidigt känna skamkänslor. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

riskerar att påtvingas ansvar för att ta hand om både sig själv och sin förälder. Barnen 

tvingas ta på sig de vuxnas roll och fråntas möjligheten att vara barn vilket kan väcka 

starka känslor som hat, frustration, oro och en känsla av att inte räcka till. 

 

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa måste synliggöras och deras perspektiv måste lyftas 

fram när förälderns situation bedöms. Samspelet mellan föräldrar och barn är mycket 

viktigt, den känslomässiga anknytningen är en grundläggande faktor i barnens utveckling. 

Därför är det viktigt tidigt upptäcka föräldrar med psykisk ohälsa och barn som riskerar att 

fara illa. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är uppmärksam på barnens situation när 

föräldern vårdas för psykisk ohälsa. Om sjuksköterskan har kunskap kan underlätta tidig 

upptäckt av barn som riskerar att fara illa. Genom ökad vetskap om barns erfarenheter av 

att växa upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa växer förståelsen. Barn behöver 

synliggöras för att få en trygg barndom och en möjlighet att växa upp till välfungerande 

vuxna.  

 

Studiens resultat kan ha betydelse inom psykiatrin, men även inom somatisk vård då 

patienter med psykisk ohälsa vårdas även där. Styrkan med studien är att 

den ökar förståelsen för de barn som är anhöriga till patienter som lider av psykisk ohälsa 

eller missbruk. Genom ökad insikt om barnens upplevelser kan barn synliggöras och 

fångas upp tidigare.  
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Bilaga 1. 

 

Presentation av biografier  
 

Författare: Therese Eriksson  

Titel: Vi har ju hemligheter i den här familjen                              

Utgivningsår: 2009  

Förlag: Ica Bokförlag  

Självbiografi 

Född och uppväxt: 1982, Sverige  

  

Handling: Therese tidiga uppväxt minns hon som en idyll med två fantastiska föräldrar i 

en villa i förorten. Men vid elva års ålder får hon reda på att hennes mamma är alkoholist. 

Drickandet förvärras och sliter isär familjen. Therese mamma lägger efter övertalning in 

sig på behandlingshem och när hon kommer hem och är nykter tror Therese att allt ska bli 

som förr igen. Strax efter hemkomsten insjuknar hennes mamma i djup depression, som 

sedan ska visa sig vara bipolär sjukdom. Tryggheten byts ut mot rädsla, sömnlösa nätter, 

mammans självmordsförsök och en trasig familj. Pappan försvinner in i sitt arbete och 

Therese står kvar och ska försöka rädda alla och samtidigt överleva själv. 

 

 

Författare: Julie Gregory  

Titel: Mamma sa att jag var sjuk 

Utgivningsår: 2003 

Förlag: Bra Böcker AB  

Självbiografi 

Född och uppväxt: 1969, USA  

  

Handling: Julie växer upp i en husvagn på landsbygden, ett isolerat liv långt från 

närmaste granne. Enligt Julies mamma var hon en sjukling redan från födseln, spinkig och 

blek som ett litet fågelembryo. Från tidig barndom blir Julie intalad att något är fel på 

henne, att hon kanske inte ens kommer överleva. Regelbundna läkarbesök, 

undersökningar, operationer och medicinering blir en vardag i Julies liv, allt detta på 

grund av hennes mammas sjukliga fantasier. Münchhausen by proxy är en form av 

barnmisshandel där vårdnadshavaren förstärker, uppfinner och ibland förorsakar 

sjukdomssymtom hos sitt barn för att sedan framställa sig som räddare och utföra 

omsorgsfulla insatser. Julie växer upp kuvad, isolerad och itutad att hon är svårt sjuk, när 

sanningen egentligen är att hon är frisk men görs sjuk av sin egen mamma.  
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Författare: Sandra Gustavsson  

Titel: Maskrosungen 

Utgivningsår: 2006  

Förlag: Bra Böcker AB   

Självbiografi 

Född och uppväxt: 1972, Sverige  

  

Handling: Sandras mamma var psykiskt sjuk redan när Sandra föddes och under 

uppväxten glider mamman djupare och djupare ner i psykossjukdom och alkoholmissbruk. 

Redan som väldigt liten får Sandra ta ansvar för sig själv, ofta finns ingen mat och 

hemmet är en misär. De pengar som finns går till mammans missbruk. Sandras föräldrar 

bor inte tillsammans. Hennes pappa är alkoholist och vill inte ta hand om sin dotter mer än 

varannan helg och hennes mamma pratar med människorna i speglarna och berättar för 

Sandra att de är förföljda av Gestapo. Sandras uppväxt är kantat av kaos, misär och 

uteblivet stöd av vuxna omkring sig. 

 
  

Författare: Lotta C Persson 

Titel: Trädgårdshoran 

Utgivningsår: 2012  

Ansvarig utgivare: Lotta C Persson 

Självbiografi  

Född och uppväxt: 1964, Sverige 

  

Handling: Författarens pseudonamn ”Klara” bor med sin familj i en utåt sett perfekt idyll. 

Men innanför väggarna ser livet annorlunda ut. Klaras mamma styr familjen med 

järnhand, dominerar och kräver villkorslös lydnad av dem alla. Mamman misshandlar 

Klara nästan dagligen, kränker henne och håller henne som känslomässig gisslan. 

Mamman spelar ut barnen mot sin pappa, anklagar honom för att vara pedofil och tvingar 

honom att bo i källaren. Klara besväras under större delen av sin uppväxt av svår värk som 

med åren förvärras tills hon inte längre klarar av att gå. När inga fysiska fel kan hittas, 

träffar Klara en läkare som misstänker att smärtan är psykiskt relaterad. Han får Klara att 

inse att situationen inte är normal och att hon kan välja en annan väg ut.  

 

 

  

 


