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SAMMANFATTNING BARNEN I SKYMUNDAN 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett utbrett hälsoproblem. Hälsotillståndet drabbar inte bara den 
som lider av sjukdomen utan påverkar ofta hela familjen, då framförallt barnen.För att kunna 
stödja dessa barn till en god hälsa krävs en inblick i barnens upplevelse av detta. 

Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att som barn levt med en förälder med psykisk 
ohälsa. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie som baseras på fem självbiografier. Resultatet i studien 
har analyserats enligt en kvalitativa innehållsanalys. 

Resultat: Fyra huvudkategorier med underkategorier kom fram via analysen. Dessa 
huvudkategorier var ”Vikten av stöd”, ”Relationen till föräldrarna”, ”Vi har ju hemligheter i 
den här familjen” och ”Förändringen hos den sjuka föräldern”. 

Slutsats: Något som påvisats är vikten av stöd då den både från omgivningen, skolan och 
vården upplevts otillräcklig. Detta leder till en uppväxt präglad av oro och förvirring. Studiens 
resultat påvisar att professioner som möter barn i sitt yrke, exempelvis allmänsjuksköterskor 
behöver ökad kunskap om hur de ska bemöta barn till psykiskt sjuka. 
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INLEDNING 
Psykisk ohälsa är ett utbrett hälsoproblem vilket ökar chansen att som allmänsjuksköterska 
möta barn som lever med en förälder med psykisk ohälsa. Författarna till studien anser att det 
är av stor vikt att få en insyn i barnens upplevelser från sin uppväxt och hur de försöker hålla 
fasaden uppe. Med en inblick i vad dessa barn skulle behöva för stöd har 
allmänsjuksköterskan i sin profession större möjlighet att finna dessa barn och ge dem det 
stöd de behöver. 

 

BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 
Vid psykisk hälsa finns en känslomässig balans och en upplevelse av välbefinnande. Det är 
först när någonting stör välbefinnandet och påverkar det dagliga livet, som psykisk ohälsa 
upplevs. Psykisk ohälsa kan vara allt från psykiska besvär som exempelvis stress, 
sömnsvårigheter, depression eller ångest till olika psykiska sjukdomar som schizofreni, 
bipolär sjukdom, ätstörningar, tvångssyndrom eller missbruksproblematik 
(Riksorganisationen Hjärnkoll). Om en människa lever ett stressfullt liv med liten eller ingen 
möjlighet till avkoppling, självbestämmande, brist på socialt stöd samt har ekonomiska 
svårigheter ökar risken för psykisk ohälsa (Skärsäter, 2010). 

Psykisk ohälsa rymmer flertalet diagnoser och även om de som insjuknar i psykisk ohälsa får 
olika symtom, finns det är några symtom som upplevs av alla drabbade. Exempelvis att deras 
roll i livet förändras och att livsvärlden hamnar i obalans på grund av att de inte längre har 
kontroll över det som sker (Skärsäter, 2010). 

Lauveng, Tveiten, Ekeland och Ruud (2016) menar att psykisk ohälsa har en koppling till hur 
uppväxten sett ut och vad individen varit med om tidigare i livet. De beskriver att vi bemöter 
omvärlden som omvärlden bemöter oss. Självkänslan såväl som den personliga utvecklingen 
har stor betydelse för hur vi tolkar vår psykiska ohälsa. Ofta uppstår en ensamhetskänsla i 
sjukdomen, den drabbade får svårt med relationer både till sig själv och till andra. Detta 
medför i många fall en hopplöshetskänsla som gör att den drabbade blir oförmögen att planera 
för framtiden. Soares och Cavalho (2009) menar att utöver detta krävs av den 
sjukdomsdrabbade att inte bara acceptera sjukdomen och vad denna medför utan ocksåatt 
utveckla metoder att hantera de fördomar omgivningen har om psykisk ohälsa. 

 

Hälsoproblemets omfattning 
World Health Organisation (2017) beskriver att psykisk ohälsa är något som utgör ett stort hot 
mot folkhälsan i världen. Där räknar Sellers et al. (2016) depression som en av de vanligaste 
orsakerna till den psykiska ohälsa. Enligt den årliga befolkningsundersökningen som 
Riksförbundet Hjärnkoll (2017) gör tas psykisk ohälsa upp som den vanligaste 
sjukskrivningsorsaken. Undersökningen visar också att tre av fyra personer i Sverige någon 
form av erfarenhet av psykisk ohälsa. Antingen är personen själv drabbad eller någon i deras 
närhet.  

Haug Fjone och Ytterhall (2009) påvisar att både den som drabbats av psykisk ohälsa och 
dess närstående känner skam över sjukdomen från den stund de själva ser sig som utanför 
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ramen till vad som anses normalt. Detta gör att sjukdomen hålls hemlig för omvärlden, vilket 
är en orsak till att många låter bli att söka hjälp i form av sjukvård eller stöd hos omgivningen. 

 

Barnperspektivet 
Barn definieras av UNICEF’s barnkonvention (1989) som en person under 18 år. 

Under uppväxten lär sig barn hur man beter sig i mellanmänskliga relationer genom att iaktta 
och göra som sina föräldrar. Detta menar O’Connell (2008) gör det svårt för ett barn med en 
svårt psykiskt sjuk förälder att söka eller bibehålla kontakten med andra människor.  

Enligt Socialstyrelsen (2013) lever cirka 2% av barnen i Sverige med en förälder som 
diagnostiserats med psykisk ohälsa. I många av dessa fall drabbas barnen hårt då sjukdomen 
kan innebära oro och hög press på barnen då de ofta känner ett stort ansvar för sin förälders 
psykiska mående. O´Connell (2008) menar att det finns risk att barn som växer upp med en 
psykisk sjuk förälder själva kommer drabbas av psykisk ohälsa, detta kan bero på både 
genetik och den miljön de växer upp i. Det läggs omedvetet ett stort ansvar på barnen, de kan 
inte ta in tillräckligt med information om sjukdomen, om de ens får någon, och kan därför inte 
förstå vilket beteende som är förälderns personlighet och vilket som är symtom på sjukdomen. 

Den ovillkorliga kärlek barn har till sina föräldrar gör att stressbelastningen blir hög hos 
barnet (Socialstyrelsen, 2013 & Dam & Hall, 2016). Barnet drar sig undan och isolerar sig 
från sociala förhållanden både medvetet och omedvetet. Många barn håller sig hemma, 
hjälper till i hemmet och tar hand om sina föräldrar och yngre syskon, de tar på sig den 
“vuxna” rollen. Oron att något oförutsett ska hända deras föräldrar om de inte finns 
tillgängliga är överhängande. Ofta känner de skuld för att de inte räcker till eller för att de är 
besvärliga och att det är därför föräldern mår psykiskt dåligt (Dam & Hall, 2016& O’Connell, 
2008). 

Den skam kring sjukdomen som nämndes tidigare gör det också svårt för barnen att finna stöd 
hos andra vuxna då det kan bli skvaller och sneda blickar vilket kan sänka ett barns 
självkänsla (O´Connell, 2008). Enligt Dam och Hall (2016) leder detta många gånger till att 
barnet undviker att ta hem kompisar med rädsla för att bli lämnad utanför och retad på grund 
av att den psykiskt sjuka föräldern som ofta kan ses som pinsam och inte som andra föräldrar. 
Sett till detta påvisar Haug Fjone och Ytterhus (2009) vikten av att barnen har tillgång till en 
vuxen som kan ge uppmärksamhet och uppskattning. Detta emotionella stöd är viktigt då den 
psykiska ohälsan hos föräldern gör att denne kan förlora förmågan att ta hand om både sig 
själv och sitt barn. 

Barn som växer upp med en förälder med psykisk ohälsa utsätts för en hög stressbelastning av 
allt ansvar den psykiska ohälsan hos föräldern medför. Skammen kring sjukdomen gör 
dessutom att barnen inte vågar be om hjälp och på så sätt få lite avlastning. Reupert, 
Goodyear och Maybery (2012) fann i sin studie att en del barn skulle vilja ha möjligheten att 
prata med någon medan andra barn menar att det inte hjälper. De som önskar någon att prata 
med menar att det hade varit skönt att ha någon som förstår vad de pratar om, men att det är 
svårt att finna den kontakten.  

 

Lagstiftningen 
Enligt 2 g § (2009:979), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska ett barns behov av 
information, råd och stöd särskilt beaktas speciellt när barnet lever tillsammans med en 
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förälder, eller någon annan vuxen, som har en psykisk störning eller annan psykisk 
funktionsnedsättning. 

I socialtjänstlagen kapitel 14 §1(2001:453) beskrivs det att när man arbetar inom hälso- och 
sjukvården innefattar det att man har anmälningsplikt vid kännedom eller vid minsta 
misstanke om att ett barn far illa. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
I studien har ett vårdvetenskapligt synsätt använts. Detta synsätt har patientperspektivet som 
utgångspunkt vilket innebär att utgå från den sjukvårdssökande individen som en helhet och 
främja dess hälsa utefter deras behov. Detta gör dock inte att de närstående utesluts utan det är 
viktigt att deras perspektiv inkluderas i patientperspektivet. Extra viktigt är det då de 
närstående är barn (Dahlberg& Segesten, 2010). Då studiens syfte är ”att belysa upplevelsen 
av att som barn levt med en förälder med psykisk ohälsa” utgår författarna från en 
hermeneutisk ståndpunkt där kunskapsuppfattning bygger på förståelse och tolkning. Detta 
genom att analysera och tolka texter för att få fram dess mening ur författarnas perspektiv 
(Bryman, 2011). 

Med utgångspunkt i detta väljer författarna att utgå från följande vårdvetenskapliga begrepp 
”Livsvärld”, ”Närstående”,” Trygghet” och ”Familjen som system”. 

 

Livsvärld 
Det är genom livsvärlden som individer ser och upplever sig själva och andra. För att kunna 
ge en bra vård är det viktigt att möta patientens livsvärld då det är genom denna som hälsa, 
välbefinnande, lidande och sjukdom yttrar sig. När sjukdom uppstår ändras livsvärlden för 
många och det är viktigt som vårdare att vara lyhörd och lyssna in patientens upplevelser av 
sin sjukdom och således basera vården på livsvärldsperspektivet. 

I livsvärldsperspektivet innefattas också de närstående och även vårdare, då dessa finns i 
patientens värld och man aldrig ska skilja på livsvärldperspektivet och livsvärldsfokus i detta 
vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Närstående 

Vid psykisk ohälsa kan det finnas svårigheter att få en bra struktur och regelbundenhet i 
vardagen. Att vara närstående kan därför innebära att man har en viktig uppgift att stödja 
patienten i att få en fungerande vardag (Skärsäter 2009). Knutsson et al (citerade i Dahlberg & 
Segesten, 2010) menar att allt för lite tid ägnas åt barnen när föräldern är sjuk och att mer 
fokus bör hamna på dem, då de kan finna både föräldern och allt runt omkring som 
främmande och otäckt. 

I arbetet med en patientfokuserad vård inkluderas även de närstående i vården. De närstående 
är de som patienten pekar ut och som accepterar att bli sedda som närstående. Det behöver 
inte vara en make/maka, barn eller annan familjemedlem utan kan också vara en vän. När de 
närstående är barn krävs det lite extra från vårdaren för att barnet ska känna trygghet i den 
främmande miljön (Dahlberg & Segesten, 2010). Att ha de närstående delaktiga i vården har 
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många positiva effekter och hjälper patienten att bibehålla en känsla av mening och 
sammanhang (ibid.). 

 

Trygghet 
Trygghet kan beskrivas som en känsla av balans, lugn, harmoni, tillit, vila och ro (Asp & 
Ekstedt, 2009). Trygghet är en grundläggande känsla som byggs upp av bland annat en bra, 
stabil uppväxt. Människors behov av att söka efter belöningar och undvika smärta handlar om 
behovet av trygghet, att människan gör de val som känns hjälpsamma för att skapa självkänsla 
och trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). För barn innebär det en skyddande faktor att ha en 
trygg anknytning till åtminstone en person, det behöver inte vara till en förälder utan kan vara 
till vem som helst de fått förtroende för. Att inte ha denna trygga anknytning kan leda till att 
barnet uppfattar den vuxna som skrämmande samtidigt som barnet inte har något annat val än 
att vända sig till denna person för att få skydd (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 
2016). 

 

Familjen som system 
Familjer kan likställas med ett system där ingen del kan förbli opåverkad vid en förändring. 
Allt hänger ihop och helheten har företräde framför delarna och familjen måste ses som ett 
sammanhang. Om en person i systemet blir sjuk kommer det att påverka hela systemet och 
allas vardag kommer förändras, inte minst barnen som kanske har samma förståelse kring 
förändringen. Det kan vara förändringar som i början av sjukdomsbilden anses vara väldigt 
små men i slutänden har förändrat hela systemet (Öquist, 2008). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Psykisk ohälsa är ett samlingsnamns för ett flertal olika diagnoser där det dagliga livet 
kommit ur balans som en följd av att välbefinnandet rubbats vilket medför att även de 
närstående och omgivningen påverkas. Trots att psykisk ohälsa är ett utbrett hälsoproblem 
finns en problematik med att få drabbade söker sjukvård och stöd då de ofta upplever skam 
kring hälsotillståndet. Även barnen känner skam kring sjukdomen och vågar inte be om hjälp 
och stöd. Detta gör att barnet själv tvingas utstå den höga stressbelastning av ansvaret denne 
känner kring förälderns psykiska ohälsa. Tillsammans med bristen på kunskap kring 
bemötande av barn gör detta att barnen till de drabbade föräldrarna ofta missas av sjukvården 
trots att det enligt lag är anmälningsplikt kring all misstanke om att barn far illa 
(Socialtjänstlagen (2001:453), 14 kap 1§). Studien gick ut på att skildra upplevelsen av att 
som barn levt med en förälder med psykisk ohälsa för att belysa eventuella åtgärder från 
allmänsjuksköterskans sida för att kunna finna och stödja dessa barn. 

 

SYFTE 
Syftet var att belysa upplevelsen av att som barn levt med en förälder med psykisk ohälsa. 
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METOD 
Syftet med denna studie var att belysa människors upplevelser och därför valdes en kvalitativ 
metod som presenteras i en litteraturstudie. Studien hade en induktiv ansats då den baserades 
på erfarenheter och upplevelser och inte på en teori (Polit & Beck, 2017). 

 

Datainsamling och urvalsförfarande 
Resultatet i studien baseras på fem självbiografier. Dessa söktes fram i den nationella 
biblioteksdatabasen Libris. Ord som kunde svara på syftet för studien valdes ut. Det räckte 
med svenska sökord för att få tillräckligt många träffar och hitta relevant litteratur. Ord som 
användes var ”biograf*”, ”psykiskt sjuk”, ”barn” och ”familj”. Se bilaga 1. För att säkra 
resultatet av studien var det viktigt att biografierna skulle beskriva upplevelser som stämde in 
på syftet med studien. Böckerna ansågs vara av god kvalité då de behandlar ämnen som är 
relevant även idag. En biografi som valdes ut behandlar en kortare sjukdomstid men denna 
användes då den gav en bredare bild av hur det är att ha levt med en förälder med psykisk 
ohälsa och belyser situationer på andra sätt än övriga biografier. 

Inklusionskriterier för denna studie var att den skulle baseras på fem biografier som skildrade 
hur det var att som barn levt med en psykisk sjuk förälder. Författarna till böckerna skulle alla 
varit vuxna, det vill säga över 18 år, när boken skrevs för att passa in på syftet om hur det är 
som barn att ha levt med en psykisk sjuk förälder och då belysa just historien om deras 
uppväxt. Biografier till studien valdes ut från tre olika länder, två från Sverige, en från Norge 
och två från USA. Se bilaga2. Detta beslutades med grund i att sjukvårdens utveckling är 
någorlunda jämn i dessa länder vilket gör att ungefär samma stöd borde finnas för individerna 
och de likheter och skillnader på upplevelserna som beskrivs skulle inte bero på sjukvårdens 
standard. 

Exklusionskriterier var att biografierna inte skulle beskriva hur det som vuxen är att leva med 
en psykiskt sjuk förälder. För att få en bredare överblick så skulle det inte specificeras om 
vilken psykisk sjukdom det handlade om, utan istället på upplevelsen av att som barn ha levt 
med en förälder med psykisk ohälsa. 

 

Analys 
Författarna läste först biografierna två gånger individuellt för att sedan tillsammans 
sammanställa materialet. Första steget i analysen var att plocka ut de upplevelser som 
beskrevs som framträdande i självbiografierna. För att minska risken för feltolkning och 
förvrängning följdes Polit och Beck (2017) teknik och det hölls en diskussion mellan 
författarna så dessa uppfattat innehållet på liknande sätt. Analysen genomfördes med hjälp av 
Lundman och Hällgren Graneheims (2012) modell för kvalitativ innehållsanalys. Författarna 
började med att plocka ut vad som ansågs vara de meningsbärande enheterna, de stycken i 
böckerna som tydligt lyfte upplevelsen av att som barn ha levt med en förälder med psykisk 
ohälsa. Dessa enheter kondenserades sedan för att tydliga göra vad stycket behandlar. Att 
kondensera innebär att man plockar ut det väsentligaste ur de meningsbärande enheterna och 
omvandlar dessa till kortare sycken. Nästa steg i analysen är att bilda koder som betonar vad 
stycket handlar om. Ur dessa koder bildas sedan kategorier som ska vara förklarande fördet 
som ingår i hela stycket. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att författarna i analysarbetet bör lägga undan sin 
förförståelsei möjligaste mån och på så sätt kunna fokuserat på de manifesta delarna i 
texterna, det som faktiskt står, utan att tolka. Detta gjordes därför av författarna. För att få en 
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mer helhetlig bild valde författarna sedan att gå in på en något mer latent nivå för att se 
sammanhanget i de texter som lästs. 

 

Forskningsetiska aspekter 
Studien har utgått ifrån Helsingforsdeklarationen (2015) där samtycke, konfidentialitet, 
nyttjandekrav och skyddandet av identiteten ingår. Den största delen av informationen till 
denna studie kommer ifrån biografier där författarna skildrar sina unika upplevelser och valt 
att publicera dessa för att kunna läsas av allmänheten. I denna studie var författarnas avsikt att 
följa de etiska riktlinjer som finns tillgängliga för att inte förvränga det som står i texterna. 
Författarna har varken plagierat, förvrängt eller fabricerat det som står i artiklar och biografier 
(ibid). 

 

RESULTAT 
Nedan presenteras de huvudkategorier och underkategorier som framkom under analysen. Se 
figur 1. 

 

Huvudkategori Underkategori 
Vikten av stöd Se mig, hör mig 

Vändpunkten 
Relationen till föräldrarna Den ovillkorliga kärleken 

En känsla av frihet 
Vikten av den friska föräldern 

Vi har ju hemligheter i den här familjen Skammen 
Förändringen hos den sjuka föräldern Ovissheten 

Det tomma skalet 
Figur 1. Studiens kategorier. 

 

Vikten av stöd 
För att barnen ska uppleva hälsa när deras förälder är psykiskt sjuk krävs att de blir sedda får 
det stöd de behöver. Under denna huvudkategori kommer därför två underkategorier tas upp, 
”Se mig, hör mig” och ”vändpunkten”. 

 

Se mig, hör mig 
En önskan om att bli sedd och hörd, få information och få bli betrodd är viktigt för barnens 
trygghet. Studien visade att frånvaron av stöd från sjukvården var vanligt och att barnen 
hamnade i skymundan där bristen på information och stöd gjorde att de blev rädda och oroliga 
(Eriksson, 2009 & Gustafsson, 2006). De fick inget stöd eller information angående vad som 
pågick med deras förälder utan sjukvården fokuserade bara på den sjuka familjemedlemen 
medan övriga i familjen blev lämnade utanför med en känsla av oro och ovetande. ”Ingen 
berättar något för mig och alla dagar bara rinner ihop och blir likadana, jag går sönder” 
(Eriksson, 2009, s. 56). ”Mamma mår ju jättedåligt, alla ställer på upp på henne.Men ingen 
frågar hur jag mår!” (Eriksson, 2009., s. 45). 
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Det framkom bland annat att barnen inte uppmärksammades i samband med förälderns 
insjuknande och inte fick stöd att bearbeta det som hänt. Det ledde till att de slutade anförtro 
sig till vuxna och istället höll allting inom sig (Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006; Holman, 
2005; Lorentzen, 2013 & Pelzer, 2002). ”Alla rapporter lades ner, ingen trodde på det jag sa 
vilket gjorde att jag slutade anförtro mig till vuxna”(Gustafsson, 2006,. s.87). 

Det var endast ett barn som erbjöds stöd från vården och det var först när mamman tagit livet 
av sig (Lorentzon, 2013). 

 

Vändpunkten 
En vändpunkt för många av barnen var skolan där de hade en chans att andas och komma 
undan vardagen hemma en stund. Till skillnad från sjukvården fann de stöd i skolan. Det 
kunde vara en lärare, en vikarie eller en vän med liknande upplevelser. Att våga lita på en 
annan vuxen var ett stort steg att ta och när de väl vågade öppna sig och berätta om hur deras 
vardag där hemma såg ut, så upplevde de skuldkänslor gentemot sina föräldrar. Det stöd som 
barnen behövde var just någon att prata med och luta sig emot när det var oroligt i vardagen. 
När barnen märkte en skillnad hos den föräldern som blivit sjuk vill de söka trygghet hos en 
annan vuxen. Denna starka anknytning till en vuxen leder till att de får en känsla av trygghet. 
Att finna en trygghet i att ha en annan person i sitt liv som tror på en och som behandlar en på 
ett kärleksfullt sätt var av stor vikt (Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006; Holman, 2005; 
Lorentzen, 2013 & Pelzer, 2002). 

 

Relationen till föräldrarna 
Före sjukdomens debut finns en stark relation mellan barn och förälder vilken påverkas 
negativt av förälderns psykiska ohälsa. I denna huvudkategori tas därför tre underkategorier 
upp; ”Den ovillkorliga kärleken till mamma”, ”En känsla av frihet” och ”Vikten av den friska 
föräldern” för att belysa barnens upplevelser kring relationens förändring. 

Den ovillkorliga kärleken till mamma 
Åren före sjukdomens debut beskrivs som underbara, kärleksfulla och fyllda av roliga 
minnen. Speciellt beskrivs hur fantastisk relationen till mamman var och att hon gjorde allt 
hon kunde för att de skulle få en trygg och minnesrik barndom. Den här kärleken slutar aldrig 
existera även om den ändrar karaktär. Sjukdomen smyger sig påför de allra flesta och barnen 
ser förändringen men slutar aldrig att se sin mamma och slutar aldrig att tro på att hon gör allt 
för att skydda dem. Då föräldern blir sjuk gör barnen allt de kan för att allt ska bli bra igen. 
De lyssnar, gör som de blir tillsagda och vill aldrig sluta hoppas. Efter att de gång på gång blir 
besvikna då symtomen hos den sjuka föräldern kommer tillbaka förlorar de till slut hoppet i 
alla fall. (Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006; Holman, 2005; Lorentzen, 2013 & Pelzer, 2002). 
”Hur kunde jag vara så jävla blåögd och tro att det var över?” (Eriksson, 2009., s.200). 

 

En känsla av frihet 
Att längta till en plats där sjukdomen och den sjuka föräldern inte existerar för att slippa 
känna oro och rädsla framkom hos en del av barnen (Gustafsson, 2006; Holman, 2005 & 
Peltzer 2002;). När den sjuka föräldern på ett eller annat sätt inte fanns i bilden delar barnen 
upplevelsen om att livet blev så mycket bättre, till och med att det var den bästa tiden i deras 
liv. ”Jag visste att pappa skulle ge mig mat om Hon var borta. Jag kände mig också lycklig 
över att slippa bli misshandlad. (Pelzer, 2002., s.94”). De kunde äntligen andas lätt i huset 
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och behövde inte oroa sig för vad de skulle mötas av när de kom hem. ”De fyra veckor 
mamma var inlagda på sjukhus var de bästa i mitt liv sedan jag var liten”(Holman 2005, 
s.202). 

De vågade slappna av och ha en någorlunda normal vardag som innebar ett rent hem och 
möjligheten att ta hem kompisar utan att behöva skämmas (Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006 
& Holman, 2005). 

En biografi skiljde sig åt på den punkten att barnet aldrig kände rädsla eller avsky gentemot 
mamman. Hon upplevde en sorg över att hennes mamma försvann ifrån henne så tidigt och 
har aldrig slutat behöva henne i sitt liv (Lorentzen 2013). 

 

Vikten av den friska föräldern 
Pappan var från början frånvarande i några av de studerade biografierna och hade 
endastkontakt med barnet någon gång ibland, t.ex. helger och skollov (Gustafsson, 2006 & 
Lorentzen,2013). Ändå var det pappan som förväntades vara den som barnen kunde anförtro 
sig till och se upp till. Pappan var den person som förväntades skulle hjälpa barnen att klara 
av svårigheterna i vardagen, som till en början vågade säga emot de negativa förändringarna 
sjukdomen medförde (Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006; Holman, 2005; Lorentzen, 2013 & 
Pelzer, 2002). Barnen behövde någon att se upp till, en räddare och hjälte. ”Fan vad jag 
älskade min pappa. Han var verkligen inte som andra men han var underbar” (Eriksson, 
2009, s. 113) 

Samtidigt som pappans kärlek och stöd betydde mycket för barnen visar resultatet att även 
han drabbades hårt av den andra förälderns psykiska ohälsa och att han på grund av detta i 
många fall förlorade kraften att vara stark. För att döva sina känslor och komma undan 
vardagen och allt sjukdomen medförde utvecklade han flyktmetoder, någon arbetade konstant, 
någon sprang mycket och någon använde sig av alkoholen. Dessa flyktmetoder medförde att 
räddaren inte alltid kunde finnas där för barnet, den stora hjälten försvann (Eriksson, 2009; 
Gustafsson, 2006; Holman, 2005 & Pelzer, 2002). ”Pappa var min hjälte så många gånger, 
bara för att han var min pappa och för att det han sa gick rakt in i mitt hjärta.” (Gustafsson, 
2006, s. 106). Detta kunde av barnen tolkas som ett svek som resulterade i att denna förälder 
blev den som vid vissa tillfällen hatades mest. ”Vände sig till sin hjälte, fick ingen hjälp. All 
respekt för pappan var borta, hatade honom mer än henne” (Pelzer, 2002, s. 70). 

Avsaknaden av en stark relation till föräldrarna under uppväxten gjorde attförfattarna till 
biografierna utvecklade en styrka och vilja att hjälpa andra i liknande situationer. 

Någon beskriver att de tvingats utveckla en stark mental styrka vilken hjälpt dem ta sig 
igenom och även ifrån sin svåra barndom för att i vuxen ålder bli den föräldern de så många 
gånger saknade under uppväxten. ”Jag lovade mig själv att bli den bästa jag någonsin kunde 
bli.” (Pelzer, 2002, s. 119) 

En annan berättar att uppväxten hade gett energi till att göra skillnad för andra. Bristen på stöd 
var anledningen till att författaren beslutade att hjälpa andra i samma situation genom att hålla 
föreläsningar. ”Jagvar en svensk hjälte. Jag skrattade för mig själv, vem hade kunnat tro det 
för några år sedan?” (Eriksson, 2009, s. 262) 
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Vi har ju hemligheter i den här familjen 
I denna huvudkategori kommer belysas hur barnen kämpar för att hålla förälderns psykiska 
ohälsa hemlig, hur de gör allt de kan för att utomstående inte ska märka vad som händer inom 
familjen. I underkategorin ”Skammen” framkommer hur barnen skäms över förälderns 
psykiska ohälsa och deras beteende. 

Rädslan av att sjukdomen skulle bli upptäckt, att vänner och grannar skulle få reda på vad 
som döljer sig bakom den fina fasaden och den fina trädgården gjorde att barnen försökte med 
allt för att dölja det. De kände ett ansvar att ta hand om både hem och familj och inte minst sig 
själva.”För det är ganska svårt att ta hand om mig själv och samtidigt bära er. Vad ska ni 
göra när jag rasar?” (Eriksson, 2009, s.189). Från att ha haft en förälder som älskade dem 
och skötte om dem tvingades nu barnen efter sjukdomens debut att bli vuxna, redan som barn, 
och ta hand om sig själva. De berövades rätten att vara barn (Eriksson, 2009; Gustafsson, 
2006; Holman, 2005; Lorentzon, 2013 & Pelzer, 2002). 

”Det fanns ingen kvinna där som stöttade mig, som var obegränsat tålmodig och snäll, och 
ibland sträng också, någon som då och då kunde sätta mig på plats, jag behövde någon att 
gräla med, någon att säga förlåt till efteråt, snyftande, för att jag smällt igen dörren och 
slängt cornflakespaktet i väggen. Mamma hade inte fullföljt sin kärlek.” (Lorentzon, 2013, s. 
187) 

 

Skammen 
Att inte kunna ta med vänner hem efter skolan gjorde att barnen upplevde en känsla av 
utanförskap. Barnen kunde aldrig med säkerhet veta hur den sjuka föräldern skulle bete sig 
när de kom hem och detta medförde att barnen upplevde en känsla av skam inför sitt hem och 
sin vardag. (Eriksson 2009; Lorentzen 2013 & Pelzer 2002). En rädsla för att sjukdomen 
skulle komma fram och då leda till att de inte längre skulle ha några vänner.”Ingen vill vara 
kompis med någon som är barn till en psykpatient. Det var jag övertygad om”(Lorentzon, 
2013, s 128). 

Att de såg eller betedde sig annorlunda gjorde också att de blev utsatta för mobbing av andra 
barn (Pelzer 2002). 

 

Förändringen hos den sjuka föräldern 
Att ha levt med en förälder med psykisk ohälsa beskrivssom en berg- och dalbana av känslor 
och tankar ur barnets perspektiv. Sjukdomsperioden skildras som en förvirrande tid för 
barnen, en tid i ständig undran över hur föräldern mår. Därför letade barnen efter tecken hos 
föräldern som kunde berätta om det skulle bli en bra eller dålig dag, dessa tecken kunde vara 
vilka kläder de tagit på sig, om de hade radion igång eller om det fanns frukost framdukad 
(Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006; Holman, 2005; Lorentzen, 2013 & Pelzer, 2002). 

 

Ovissheten 
Studien visar att det var vanligt att barnen hade en känsla av ovisshet då rutiner inte längre 
existerade. Rutinerna kring mat var en av de förändringar som skildras i samtliga använda 
biografier. I många fall tvingades barnen att ta stort ansvar själva för att få i sigdennäringde 
behövde (Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006; Holman, 2005; Lorentzen, 2013 & Pelzer, 2002). 
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Det fanns även fall där mat helt och hållet uteblev och där barnet blev bestraffat vid de 
tillfällen de själv sett till att fått något att äta (Pelzer, 2002). Barnen tvingades ständigt att vara 
på sin vakt och funderade ofta på vad som skulle hända härnäst. Barnen i de flesta 
biografierna utsattes för en form av misshandel. Denna kunde ske antingen emotionellt genom 
exempelvis brutna löften eller med fysisk karaktär i form av slag. De båda tillvägagångssätten 
kunde upplevas lika allvarligt från barnens sida, Därmed inte sagt att den sjuka föräldern alltid 
visste vad de utsatte sitt barn för (Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006; Holman, 2005 & Pelzer, 
2002). 

”Hennes ord har lika stark effekt på mig som ett slag i ansiktet, men de har också en oväntad 
narkotisk verkan som för ett ögonblick släcker värmen i min kropp och får min själ att 
avdunsta. Vilken annan dag som helst skulle jag inte ha tvekat att sätta mig upp emot henne , 
men den här dagen gör jag som jag blir beordrad.Jag säger till mig själv. Hon är din mor. 
Du ska göra som du blir tillsagd.” (Holman, 2005, s. 33) 

 

Det tomma skalet 
Det fanns även enoavbruten oro kring den oförklarliga förändringen de upplevde hos sin 
älskade förälder. Den person som förut var så kärleksfull, tog hand om dem och gav dem mat 
fanns inte längre. Människan framför dem både såg ut och lät som mamma men blicken sa att 
det inte längre var hon som fanns kvar i kroppen (Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006; Holman, 
2005; Lorentzen, 2013 & Pelzer, 2002). ”Var är min mamma? Snälla, alla krafter som drar 
henne åt olika håll. Släpp taget om henne. För jag vill ha henne tillbaka.” (Eriksson, 2009, s. 
7) 

Det framgår att barnen tidigare upplevt sin mammas ögon som stora, klara och vänliga, men 
vid sjukdomens debut uppmärksammade samtliga att ögonen förändrades. De var nu istället 
mörka, nästintill svarta, och tomma. ”Hennes blick var svart och jag tänkte att hon hade 
demoner inom sig.” (Eriksson ,2009, s. 244) 

 

DISKUSSION 
Resultatet av vår studie visar att det var viktigt att barnen fick stöd genom att både ses och 
höras då de växte upp med en förälder med psykisk ohälsa. För att komma till en vändpunkt 
krävde situationen att barnen blev bekräftade och tagna på allvar. Denna bekräftelse kundeske 
av vuxna i skolan eller en riktigt nära vän som vunnit barnets förtroende. Den ovillkorliga 
kärleken till mamman gjorde att barnen fortsatte kämpa för henne och för att allt skulle bli 
som vanligt igen vilket blev en hög belastning dem. De upplevde därför en känsla av frihet de 
perioder mamman av olika anledningar inte var med dem. Relationen till den friska föräldern 
var under uppväxten väldigt viktig för barnet. De levde med hemligheter i familjen då 
skammen över sjukdomen gjorde att situationen inte var något de ville tala om. Barnen tog 
stort ansvar för att dölja förändringen hos den sjuka föräldern vilken upplevdes som en berg- 
och dalbana av känslor där barnen såg sin sjuka förälders kropp som ett tomt skal. Resultatet i 
studien visade dock att upplevelsen kunde skilja sig beroende på om föräldern varit sjuk under 
en längre tid eller inte. 
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Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studien 
utgick ifrån fem självbiografier. Denna litteratur valdes då författarna ville komma åt den 
verkliga upplevelsen av att växa upp med en psykisk sjuk förälder. Andra alternativ som togs 
upp som möjliga informationskällor var vetenskapliga artiklar, den möjligheten valdes bort då 
texten i dessa artiklar redan har genomgått en granskning och en tolkningsprocess 
vilketförfattarna menar kan göra attmaterial som kan varit av stor vikt för just syftet i denna 
studie redan sållats bort. Ytterliggare ett alternativ var att utföra en intervjustudiemen 
författarna uteslöt även detta alternativ de ansåg att det skulle bli svårt att finna lämpliga 
informanter för att kunna genomföra detta. 

Litteraturen som tillslut användes speglar uppväxter i västerländska länder, vilket innebär att 
sjukvårdens standard är någorlunda likvärdig. Detta gjorde att det var lättare att jämföra hur 
vården bemötte barnen då sjukvården har ungefär samma resurser. 

Något som framkom under studiens gång var att den föräldern som var sjuk i litteraturen alltid 
var modern. Men detta ansågs inte göra något då det inte var könsskillnader som skulle 
skildras utan upplevelsen av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. Det går inte säga att 
litteraturen hade skildrat upplevelserna annorlunda om det istället varit pappan som varit den 
sjuka.Författarna till biografierna var både av manligt och kvinnlig kön, vilket kan bidra till 
att tolkningar och slutsatser gäller barn av båda könen. 

Endast en av biografierna skildrar en kort sjukdomstid och beskriver inte samma upplevelser 
från barnets sida som övriga använda biografier. Istället för en önskan att komma ifrån 
situationen fanns en sorg över att vara ifrån mamma. Denna valdes för att få en större bredd 
på studien och belysa situationen ur andra vinklar. 

Att avgränsa till svenska sökord kan ha gjort att resultatet blev mer avgränsat och därför 
beslutades att inte enbart använda biografier som behandlar den svenska sjukvården. Detta för 
att utöka sökningen något. 

Artiklarna O’Conenell (2008) och Murdoch & Hall (2008) är två artiklar som valdes att 
användas i bakgrunden samt i dikussionen även fast de är ett år för gamla. Detta för att 
innehållet i dem kändes relevant till vårt syfte och resultat samt att det som dessa artiklar 
behandlar ämnen som är aktuella även idag. Författarna ansåg därför att det inte gjorde något 
att de var 1 år för gamla. 

Författarna har i största möjliga mån försökt utesluta sin egna förförståelse. Dahlberg & 
Segesten (2010) menar dock att det är omöjligt att sätta all förförståelse åt sidan då det är den 
som påverkar hur vi tolkar allt omkring oss, på ont och gott. Personliga erfarenheter, kunskap 
och värderingar är förförståelse som kan leda resultatet åt fel håll (ibid). Författarna har därför 
arbetat med att tolka upplevelserna så som de beskrivs i biografierna och inte blanda in sina 
egna tankar. 

All litteratur lästes av båda författarna två gånger. Första gången gjordes det för att få en 
inblick i vad biografierna handlade om och om de kunde svara an på studiens syfte.Andra 
gången fokuserades det mer på de utvalda bitarna föratt kunna plocka ut de meningsbärande 
enheterna som lyfte berättelsens innehåll. Enheterna bröts sedan ner och organiserades på ett 
systematiskt sätt för att sedan jämföras och diskuteras för att se vilka skillnader och likheter 
det fanns (Fejes & Thornberg, 2015).Tekniken användes för att kunna presentera ett 
sanningsenligt och tillförlitligt resultat då Lundman & Hällgren Graneheim (2012) menar att 
detta är ett bra sätt att behålla det centrala i texten samtidigt som texten kortas ner och görs 
mer lätthanterlig. Genom denna metod kom författarna fram till fyra huvudkategorier, ”Vikten 
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av stöd”, ”Relationen till föräldrarna”, ”Vi har ju hemligheter i den här familjen” och 
”Förändringen hos den sjuka föräldern”. För att se ett exempel på hur författarna gått tillväga 
se bilaga 3. Metoden valdes bland annat för att kunna ge läsaren en bra överblick om hur 
resultatet är uppbyggt och hur tolkningen gått till (Sohlberg, P.& Sohlberg, B-M., 2013). 

För att kunna få reda på hur det idag är att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa hade 
det gått att avgränsa biografisökningen på årtal. Detta gjordes inte då författarna ansåg att det 
var intressant att ha möjlighet till en större spridning och även att se en viss förändring över 
tid. Författarna ansåg att det var av större vikt att finna biografier som beskrev situationen så 
som den verkligen upplevdes. 

Resultatet anses trovärdigt då det är författarna till biografiernas egna upplevelser som 
skildras. Trots att det är trovärdigt är det svårt att säga att man kan generalisera resultatet av 
denna litteraturstudie då det endast är 5 individers upplevelser av att ha levt med en förälder 
med psykisk ohälsa som skildras. De likheter som framkommer i resultatet kan vara 
överförbart till liknande studier eller användas som kunskap inom de arbetsområden där dessa 
barn bemöts. 

 

Resultatdiskussion 
Något som framkom i vår studie var bland annat vikten av stöd för barnen. Stödet hade behövt 
komma från personer i omgivningen men också från skolan, familjen, vänner och från vården. 
Det visade sig att det var en brist på stöd från vården då barnen inte fick tillgång till någon 
information om vad som skedde eller som skulle ske med deras sjuka förälder. Houlihan, 
Sharek och Higgins (2012) och Foster (2010) poängterar att brist på lämplig information kan 
leda till att många barn tar på sig skulden för förälderns psykiskaohälsa. Detta kan skapa oro 
och förvirring vilket kan göra att barnen inte vet att det är en sjukdom utan intalar sig att det 
är de som orsakat att föräldern mår dåligt. O´Brien, Brady, Anand och Gillies (2011) har 
intervjuat sjuksköterskor om hur de upplever att möta yngre barn där föräldern lider av en 
psykisk sjukdom och deras resultat visade att sjuksköterskorna kände att de saknade både 
utbildning och kunskap kring att bemöta framför allt de yngre barnen. Då de inte visste vilken 
nivå de skulle lägga samtalet på var det enklare att undvika det helt vilket i sin tur leder till att 
barnen får brist på information. Bristen på stöd hos dessa barn kan kopplas ihop med det 
teoretiska begreppet ”Trygghet” då trygghet kan innebära till exempel att få information på 
den nivå individen befinner sig eller att kunna skapa en stark anknytning till åtminstånde en 
person (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna person måste inte tvunget vara en förälder utan 
kan vara någon barnet fått förtroende för. För att förhindra att barnen ska bli bortglömda och 
inte få det stöd de behöver kan det exempelvis finnas material som är anpassat för olika åldrar 
och som är tillgängligt på olika vårdavdelningar. Det kan vara både film, broschyrer och 
kanske en enklare app då många av barnen idag är väldigt teknikkunniga. En annan åtgärd 
skulle kunna vara mer utbildning till personalen på de avdelningar där det är vanligare att 
möta dessa barn och att man har färdiga mallar för hur man upptäcker de här barnen som 
riskererar att fara illa. Det är viktigt att redan i första kontakten tar reda på om det finns barn i 
hushållet för att veta vilka fortsatta åtgärder som behövs. Det gäller att vården arbetar utifrån 
ett systemteoretiskt perspektiv och lägger fokus på familjefokuserad omvårdnad, vilket kan 
göras i form av stödgrupper eller enskilda samtal med de berörda och detta kan leda till att 
hela familjen blir mer delaktiga och inte lämnas i skymundan. 

Det framkom i vår studie att barnens relation till föräldrarna ändrades på flera sätt sedan den 
ena föräldern blivit sjuk. Bland annat att den ovillkorliga kärleken visade sig i form av att 
barnen gjorde allt för att få tillbaka den föräldern de en gång hade. En upplevelse av frihet 
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fick barnen först när den sjuka föräldern inte var närvarande då de slapp mycket av oron 
samtidigt som den friska föräldern blev en starkare individ i hemmet. Det var bara en biografi 
som beskrev det som tomt och sorgligt när mamman inte fanns närvarande. Relationen till den 
friska föräldern var mycket viktig och barnen räknade med att denne skulle ställa upp när det 
behövdes. Men det visade sig i vår studie att även pappan drabbades hårt av den andra 
förälderns psykiska ohälsa och på grund av detta förlorade han kraften att vara stark. Familjen 
är ett system och när en del i systemet drabbas av sjukdom kommer hela systemet att 
förändras för att anpassas till de nya förutsättningarna (Öquist, 2008). Mooya, Sichimba & 
Bakermans-Kranenburg (2016) belyser hur viktig anknytningen till föräldrarna är och att 
barnet redan från födseln är genetiskt programmerad att bli fäst vid sin vårdare, och då oftast 
mamman. Ett barns överlevnad och säkerhet bygger på att de får en stark anknytning till minst 
en vårdare och att barnen är i behov av att denna anknytning fortlöper under hela livet, inte 
minst barndomen. En närstående, eller vårdare, behöver dock inte vara biologisk, utan kan 
vara vem som helst, någon som står en nära och som accepteras att kallas för närstående 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Foster (2010) belyser vikten av att ha en nära kontakt med den 
friska föräldern när psykisk ohälsa finns i hushållet. Detta är speciellt viktigt då relationen till 
den sjuka föräldern oftast försämras på grund av att det kunde vara svårt att knyta an 
emotionellt med denne förälder. Vidare skriver de att det inte bara är den friska föräldern som 
det är viktigt att ha en nära kontakt med utan det kan även vara mor- och farföräldrar, kusiner 
eller syskon. Att ha en stark anknytning till sina föräldrar visar sig i Murdoch & Hall (2008) 
menar att barn upplever färre problem när de har bra relation med sina föräldrar, detta gäller 
speciellt när de har en förälder med psykisk ohälsa.  

Det framkom att barnen levde med en rädsla om att sjukdomen skulle bli upptäckt för 
omvärlden. En känsla av skam ledde till att de tog på sig ett alldeles för stort ansvar, både för 
hushållet och för sig själva. Upplevelsen av skam gjorde att de inte kunde ha en normal 
vardag där de kunde ta hem vänner och bekanta för att de trodde att det skulle leda till att 
ingen längre ville vara deras vän. Power et. al (2016) belyser i sin studie att det är vanligt att 
känna skam över sin förälders psykiska sjukdom och det medföljande beteendet. Foster 
(2010) skriver att barnen var negativt inställda till att be om hjälp från både människor i deras 
omgivning och från vården då de var rädda att om de berättade skulle de bli sedda på samma 
sätt som sin sjuka förälder. Barnen ville behålla en känsla av kontroll och beskriver att de 
kunde göra det bäst genom att ta på sig ansvaret själv och på så sätt undvika att hemska saker 
skulle hända. För att undvika att barnen ska hamna i dessa situationer så skulle det kanske 
hjälpa om det fanns mer samhällsinformation om psykisk ohälsa. Något som visar att de inte 
är ensamma och att psykisk ohälsa är vanligare än man tror. Socialstyrelsen (2009) har gjort 
en studie om skolans metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn där de tar upp att det 
är viktigt att fånga upp dessa barn tidigt och att det handlar om skolans möjligheter att 
förmedla kunskap.Något de belyser i studien är vikten av att hitta barn som lever i olika 
riskmiljöer. Till riskmiljö skulle exempelvis en uppväxt med en förälder med psykisk ohälsa 
räknas in. Vuxna som möter dessa barn är i ett stort behov av ökat kunskapsstöd för att lära 
sig identifiera och hitta barnen som lever i dessa ovan nämna riskmiljöer. Om vården skulle 
ha ett bättre samarbete med skolan så skulle mer information och kunskap kunna spridas både 
bland personal och bland barn. Att vården och skolan skulle ha utbildning tillsammans i dessa 
frågor för att se vad och hur de kan göra för att förbättra situationen för barn där kännedom 
finns om psykisk ohälsa i hemmet. Då det framkom i vår studie att barnen inte själva vågade 
söka hjälp kanske det skulle underlätta för dem om de blev tillfrågade om sin situation istället.  

Resultatet visar att barnen upplever förälderns sjukdomsperiod som en förvirrande tid. En tid 
då föräldern försvann ifrån dem under perioder. Den en gång kärleksfulla föräldern blev till 
ett tomt skal och de vänliga ögonen förvandlades till mörka och kalla. Sjukdomen medförde 
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på så sätt en stor ansvarsbelastning på barnet då de kände ansvar för sin förälder och vad som 
hänt denne. Denna tid beskrivs också som en tid fylld med oro och känslor av ovisshet om 
vad som kommer ske. Barnen tvingades att ständigt vara på sin vakt då många av barnen i 
studien fick utstå misshandel i psykisk form, några även fysiskt. Dessa fynd är något även 
Houlihan et al. (2012) tar upp i sin studie. De beskriver att sjukdomen inte bara drabbar den 
sjuka föräldern utan att även barnen påverkas. Detta genom att de tar på sig mycket ansvar 
som egentligen inte borde falla på dem, exempelvis tar de ofta på sig ansvaret för förälderns 
psykiska ohälsa och försöker ta hand om hushållet. Foster (2010) har funnit i sin studie att 
barnen ofta upplever att föräldern har två olika ansikten. Ett som var vänligt och kärleksfullt 
och ett som var aggressivt och ilsket. Det upplevdes förvirrande att inte veta vilket ansikte 
man skulle mötas av vilket ledde till att de inte visste om de kunde lita på det som föräldern 
sa. I samband med förälderns personlighetsförändring på grund av sjukdomen förändras även 
barnen och dess livsvärld vilket påverkar hur de ser på saker och ting (Dahlberg & Segesten, 
2010).  

 

Slutsats 
Att som barn leva med en förälder med psykisk ohälsa verkar vara likt en berg- och dalbana, 
där osäkerhet och oro är en stor del av vardagen. Då psykisk ohälsa uppkommer i en familj 
påverkas inte bara den som är sjuk utan hela familjesystemet och då inte minst barnen. Detta 
medför att barnen växer upp i en tillvaro som präglas av mycket oro, förvirring och skam 
gentemot sin sjuka förälder. Barnen tvingas växa upp för tidigt och ta stort ansvar för både 
hem och familj och de får ofta för lite stöd utifrån deras behov och glöms bort under 
förälderns behandling. 

 

Fortsatt forskning 
För att få större kunskap om hur barnen hade kunnat avlastas skulle man kunna göra en större 
studie, bestående av exempelvis intervjuer där människor som växt upp under liknande 
förhållanden får berätta vad de hade behövt ha för stöd. Denna studie skulle kunna ge större 
kunskap till bland annat vården om hur de ska stödja barn som de kommer i kontakt med. Att 
de ska få veta vad de ska erbjuda för hjälp och kanske även på vilket sätt. 
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SAMMANFATTNING AV ANVÄNDA BIOGRAFIER 
Vi har ju hemligheter i den här familjen 

- Författare Therése Eriksson 

Författaren Therese skildrar hur det är att ena dagen ha en fullt normal vardag till att en dag 
få höra orden ”Therése, din mamma är alkoholist” och hela världen förändras. Med hjälp av 
sina dagboksanteckningar berättar författaren om hur det är att växa upp med en missbrukade 
och psykiskt sjuk förälder. Therese berättar om den eviga oron och rädslan, om att inte kunna 
sova och hur hon till slut går stark ur situationen.  

 

Maskrosungen 

- Författare Sandra Gustafsson 

Sandra växer upp ensam med en mor som är psykiskt sjuk. Modern var sjuk redan innan 
Sandras födsel och glider under hennes uppväxt allt djupare in i sin sjukdom. I denna 
Biografi berättar Sandra om sina upplevelser av sin uppväxt tillsammans med sin mamma. 
Om tiden hon levde med sin alkoholiserade pappa då situationen hos mamman inte längre 
höll och även om tiden efter hon flyttat hemmifrån.  

 

Pojken som kallades Det: ett barns kamp för att överleva  

- Författare Dave Pelzer 

Dave växer till en början upp i en fantastisk familj bestående av mamma, pappa och  två äldre 
bröder. Familjen är på semestrar och är lyckliga, men en dag ändras allt. Mamman börjar 
behandla Dave illa. I boken får man följa hur mammans misshandel blir värre för var dag. 
När Dave är 9 år får han äntligen hjälp att ta sig därifrån. 

 

Stulen barndom:Två systrars uppväxt med en schizofren mor 

- Författare Virginia Holman 

Virginia skildrar historien om hur hennes egen mamma kidnappade henne och hennes syster 
under 3 år. Hur mammans psykiska ohälsa fick dem att förbereda sig för ett krig som aldrig 
fanns.  

 

Mysteriet mamma  

- Författare Trude Lorentzen 

1 år och tre och en halv månad, sålänge är Trudes mamma sjuk. En depression som kom från 
ingenstans och vänder upp och ner på allt. Man får följa en dotters villkorslösa kärlek till sin 
mamma. Den handlar om självmordsförsök, oro och en historia om att vården inte räcker till. 
Trude förstår inte varför henne mamma kunde bli så sjuk, så fort och att hon till sist lyckas ta 
livet av sig.  
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EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodning Kategori 

Gud vad ledsen jag 
var! Hade ju suttit och 
gråtit i en timme, Har 
fortfarande ont i 
ögonen. Mamma mår 
ju jättedåligt, alla 
ställer upp på henne. 
Men ingen frågar hur 
jag mår. Pappa säger 
att det är för att jag inte 
sovit. Han vill inte se 
sanningen. 

Jag var ju jätteledsen 
men ingen verkade bry 
sig om hur jag mår, för 
ingen frågar. Pappa vill 
inte se hur dåligt jag 
mår.  

Brist på stöd och 
information.  

Vikten av stöd. 
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