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�Det är ju ändå min mamma!� 
Erfarenheter och konsekvenser av att växa upp med en svårt sjuk mamma* 

 
Satu Montonen 

 
Att under uppväxten ha en svårt fysiskt eller psykiskt sjuk mamma 
innebär en stor påfrestning för barnet och den övriga familjen. Den 
aktuella studiens syfte var att retrospektivt belysa upplevelsen och 
följderna av att under barndomen ha haft en svårt sjuk mamma. Sju 
vuxna informanters tankar och känslor kring sig själv, mamman och 
uppväxten undersöktes genom halvstrukturerade intervjuer. En 
tematisk analys av intervjumaterialet gjordes. Resultatet av studien går 
i linje med tidigare forskning och pekar på att de relationsmässiga och 
emotionella svårigheter, som ibland uppstår i anslutning till mammans 
sjukdom, är djupgående och långvariga. Socialt stöd, vissa 
personlighetsdrag hos individen och en psykoterapeutisk behandling 
under vuxenlivet anges som viktiga komponenter för att hantera den 
svåra situationen som mammans sjukdom bidragit till.  

 
INLEDNING 

 
En förälders, och i denna studie mammans, insjuknande i en svår sjukdom under barnets 
uppväxttid medför ofta en akut kris som berör familjen på många sätt. Osäkerheten kring 
sjukdomen och dess utveckling samt förlusten av kontroll över tillvaron orsakar 
stressreaktioner hos alla familjemedlemmarna. Påfrestningarna blir särskilt tydliga i familjer 
som redan innan sjukdomen brottats med problem. Allra mest utsatta är barnen, vars 
kognitiva och emotionella kapacitet inte räcker till för att hantera sjukdomen på egen hand 
och som för sin överlevnad är beroende av de vuxna (Cullberg Weston, 2001; Skerfving, 
2005). 
 
Mitt intresse för ämnet väcktes ur avsaknaden av barnets perspektiv i flertalet av de 
informations- och självhjälpsböcker som riktar sig till fysiskt sjuka personer och deras familj. 
Barnets upplevelser kring sjukdomen beskrivs oftast bara i förbigående. Litteraturen kring 
barn med psykiskt sjuka föräldrar är desto mer omfattande. Dock rör sig studierna i huvudsak 
kring följderna av att ha en psykiskt sjuk förälder, medan skildringarna av barnets egna 
erfarenheter är få (Skerfving, 2005). Den aktuella studien handlar därför både om barnets 
upplevelser av att ha en svårt sjuk mamma och om de konsekvenser denna omständighet kan 
få, berättat utifrån den vuxnes tillbakablickande perspektiv. Uppsatsen har en psykodynamisk 
ansats.   
 
Den fysiskt sjuka mamman och barnet 
Att drabbas av en allvarlig fysisk sjukdom med funktionsnedsättning eller förlust av 
kroppsdelar som följd, medför en svår kränkning av självbilden och väcker intensiva känslor. 
Sjukdomsbeskedet följs ofta av de olika reaktioner och faser som kännetecknar en kris. Det 
läkande förloppet från chock till en hoppfull nyorientering kan försvåras av att individen 
tvingas utstå plågsamma behandlingar, komplikationer och kanske återfall (Cullberg Weston, 
2001; Lundin, 2001).  
 
_______________________ 
*Se även Slutord 
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Depressiva reaktioner är vanliga vid kristillstånd och den förhöjda risken för affektiva 
störningar, såsom ångestattacker och irritabilitet, vid svåra eller kroniska sjukdomar är 
väldokumenterad. Depressiv nedstämdhet kan även utlösas av de mediciner som används, 
t.ex. vid cancerbehandling, och en psykotisk grundsjukdom riskerar att blossa upp under den 
somatiska sjukdomens förlopp. Vissa somatiska sjukdomar, exempelvis neurodegenerativa 
såsom multipel skleros (MS), kan också påverka hjärnan, med depressioner, 
personlighetsförändringar och psykisk funktionsförsämring som följd. Man beräknar att 
prevalensen för klinisk depression ligger på mellan 30 och 60 % hos kroniskt sjuka. Patienten 
är ofta inte själv medveten om samsjukligheten och söker då inte adekvat hjälp för de 
psykiska besvären. En komplicerande omständighet är att en depression präglad av 
hjälplöshet och hopplöshet dessutom antas snabba på förloppet hos kroniska sjukdomar, 
eftersom personens egenvård eller möjlighet att genomföra nödvändiga medicinska 
behandlingar påverkas. Faktorer, såsom ett försvagat socialt stöd, oro för försämrad ekonomi 
till följd av sjukpensionering eller osäkerhet om vad som ska hända efter sjukskrivningen kan 
betunga den sjuka ytterligare (Evans, Keenan & Shipton, 2007; Lundin, 2001). 
 
Forskning visar att sjukdomens art i viss utsträckning påverkar den sjukes hanterande av 
situationen. Exempelvis tycks cancerpatienter mer måna om sin föräldraroll och mer kunna 
bemöda sig om att skapa en harmonisk miljö tillsammans med barnen, än personer med 
kronisk värk. Detta beror delvis på att också aktiviteter som vanligtvis uppfattas som 
behagliga kan bli smärtsamma för en person med svår värk (Evans et al., 2007).  
 
Barnets ålder och utvecklingsfas spelar en viktig roll i dess förståelse och hantering av den 
förändrade familjesituationen. Ett spädbarn har stora behov av kontinuerlig omvårdnad, vilket 
ställer särskilda krav på modern. Upprepade separationer, t.ex. som följd av moderns 
inläggning på sjukhus, kan ge upphov till störningar i anknytningen. Spädbarnet kan reagera 
på en sjuk mammas trötthet eller upptagenhet av det egna tillståndet genom att förändras i 
sömn- eller ätbeteende, bli mer klängande och gråtande, protesterande eller tillbakadraget 
(Diareme et al., 2007). Ett irritabelt barn, vare sig det handlar om en reaktion på mammans 
frånvaro eller barnets eget temperament, lockar inte heller fram ett positivt föräldrabeteende, 
vilket då ytterligare försämrar samspelet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002).   
 
Barn i förskoleåldern styrs av i hög grad av egocentrisk fungerande vilket bidrar till att barnet 
ofta tror sig ha orsakat sjukdomen. Vanligt är också att barnet tycker att det är olämpligt att ha 
roligt i närheten av den sjuka mamman. Påfrestningarna gör att aggressiva eller regressiva 
beteenden, såsom sängvätning eller att suga på tummen (åter)uppstår (Diareme et al., 2007). 
 
Känslan av ansvar för förälderns symptom kan hos något äldre barn orsaka somatiska besvär, 
särskilt då en ömsesidig identifikation mellan mamman och barnet ibland kan leda till att 
mamman uppmärksammar och belönar symptom hos barnet i form av att bli mer omvårdande 
(Diareme et al., 2007; Evans et al., 2007). Rädslan för att den friska föräldern också ska 
insjukna kan vara stor. Att följa med mamman på läkarundersökningar kan inge barnet viss 
trygghet, samtidigt som osäkerheten och rädslan hos barnet även ibland späs på av den 
medicinska miljön, sjukvårdspersonalen och de okända behandlingarna (Cullberg Weston, 
2001; Forsner, 2006). Som ett resultat av stressen kan ett ökat gråtbeteende, sämre 
koncentrationsförmåga och skolprestationer samt tillbakadragande eller ökad 
konfliktbenägenhet förekomma hos barnet (Diareme et al., 2007). 
 
Tonåringens förmåga till abstrakt tänkande hjälper denne att skapa sig en bild av sjukdomen. 
Trots detta uppvisar tonåringar mer anpassningsproblem än de yngre barnen. Det antas att 
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tonåringens strävan efter ökad autonomi och oberoende kompliceras av förälderns sjukdom, 
då det ålderstypiska avståndstagandet från föräldrarna väcker för mycket skuld. Symptom 
såsom upptagenhet av och oro kring den egna kroppen och hälsan är vanliga, särskilt om den 
sjuka föräldern är av samma kön. Skam över mammans eventuella oförmåga eller förändrade 
utseende förekommer. Krav på ökat ansvar i hemmet och familjen kan upplevas som plågsamt 
i en fas då tonåringen helst vill dra sig undan i sin kamratvärld. De ambivalenta känslorna gör 
att kraven kan komma att hanteras på ett eftergivet sätt, vilket leder till att tonåringens egna 
intressen och behov hamnar i skymundan (Diareme et al., 2007).  
 
Den psykiskt sjuka mamman och barnet 
Hos både fysiskt och psykiskt sjuka föräldrar kan omfattningen av de egna problemen och 
upptagenheten med den egna situationen vara så stora att engagemang och tid för barnet 
tvingas begränsas. Att ha en förälder som är psykiskt störd eller sjuk är den enskilt 
allvarligaste riskfaktorn för utvecklandet av psykisk ohälsa hos barn (Gillberg & Hellgren, 
2000). Värt att understryka är dock att psykisk (liksom fysisk) ohälsa är ett vitt begrepp vars 
innehåll i hög grad varierar. Olika former av psykisk sjukdom hos föräldern kan påverka 
barnet och vara skadliga för det på olika sätt, exempelvis visar vissa studier kring moderskap 
och schizofreni att schizofrena mammor är sämre på att inställa sig för hälsokontroller före 
och efter förlossningen (Ramsay, Howard & Kuman, 1998). Dessa mammor uppvisar också 
större anknytningssvårigheter, mindre engagemang och känslighet och mer osäkerhet 
tillsammans med sitt barn än vad friska mödrar gör (Oyserman, Mowbray, Meares & 
Firminger, 2000). Andra studier betonar att det inte är sjukdomen i sig som skapar 
svårigheterna, utan att det är den ytterligare pålagring i form av att barnet försummas eller blir 
en projektionsskärm för förälderns psykotiska hallucinationer eller aggressiva beteende som 
orsakar problem. Barn till ensamstående schizofrena mödrar löper en ytterligare ökad risk för 
kognitiva, emotionella och beteendemässiga problem. Dessa problem kan förvärras av att 
mammorna ofta saknar insikt om när professionell hjälp behövs för att komma till rätta med 
familjens svårigheter (Ramsay et al., 1998).  
 
Följderna av att ha en mamma med en personlighetsstörning är inte särskilt 
väldokumenterade, men det finns belägg för att dessa mödrars föräldraskap präglas av 
inkonsekvent uppföljda regler, låg grad av omvårdnad, verbal misshandel, låga förväntningar 
på barnets utbildning, dålig skötsel av hemmet, plötsliga uppbrott samt högljudda och 
våldsamma bråk mellan föräldrarna (Johnson, Cohen, Kasen & Brook, 2006). Dessutom har 
en hög samsjuklighet mellan personlighetsstörningar och depression, ångest och andra 
psykiatriska störningar, liksom missbruk, konstaterats (Gillberg & Hellgren, 2000). 
 
Den påverkan som deprimerade mammor kan ha på barnet är välstuderad. Deprimerade 
mödrars förhållningssätt mot barnet tenderar att skifta mellan ett eftergivet, ett påträngande, 
ett avvisande och ett bestraffande beteende. Redan ett några månader gammalt spädbarn kan 
bli mottagare för mammans negativa uttryck och hos djupt deprimerade mödrar riskerar 
barnet att försummas helt och hållet. Ett besvärligt temperament med försämrad 
affektreglering är vanligt hos dessa spädbarn. De lite äldre barnen uppvisar mindre social 
kompetens, sämre självkänsla och mer beteendemässiga problem än barn med icke-
deprimerade mammor (Goodman & Gotlib, 1999; Mowbray & Mowbray, 2002). Av dessa 
barn har pojkar ofta en utåtagerande problematik som visar sig i den lägre skolåldern, medan 
flickor, när de kommer upp i tonåren, i högre grad internaliserar sina problem (Diareme et al., 
2007). Det bör även påpekas att depression är en återkommande och ofta kronisk sjukdom, 
vilket förvärrar den inverkan som sjukdomen har på mor-barnparet (Goodman & Gotlib, 
1999). 
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Utifrån de långtidsuppföljningar som gjorts visar forskning att sannolikheten att som vuxen 
drabbas av mental ohälsa såsom ångeststörningar eller missbruk är förhöjd om man som barn 
haft en psykiskt sjuk, och särskilt en svårt deprimerad, mamma. Dessa individer löper också 
större risk för somatiska besvär, dåligt socialt stöd, låg självkänsla och svårigheter inom 
arbete, äktenskap och familj. De har även visat sig mindre benägna att söka, eller få, lämplig 
professionell hjälp för sina psykiska besvär (Mowbray & Mowbray, 2006; Johnson et al, 
2006).  
 
Andra riskfaktorer    
Den bristande sociala kompetensen hos en deprimerad person kan påverka hennes möjlighet 
att söka och få behövlig hjälp från familj och vänner. Ett skört socialt stöd är dessutom en 
riskfaktor för utvecklande av depression. Ett annat väldokumenterat samband är det mellan 
oenighet inom äktenskapet och depression (Goodman & Gotlib, 1999; Mowbray & Mowbray, 
2006). Vidare är sannolikheten att de individer som vårdar och stödjer deprimerade 
närstående (eller anhöriga med annan psykisk eller fysisk sjukdom) själv ska drabbas av 
depression och utmattningssyndrom förhöjd (Cullberg Weston, 2001).  Då den deprimerade 
personens interaktioner med sin partner ofta kännetecknas av konflikter, negativitet och 
fientlighet, blir det troligt att barn till deprimerade mödrar utsätts för stora doser av 
äktenskapligt gräl och osämja. Vid äktenskapliga problem präglas dessutom både mammans 
och pappans beteende mot barnet av okänslighet och negativa affekter, vilket i sin tur kan spä 
på moderns nedstämdhet och skuldkänslor med ytterligare konsekvenser för barnet 
(Crockenberg, Leerkes & Lekka, 2006; Goodman & Gotlib, 1999). Den kumulativa effekten 
av förälderns sjukdom kan alltså vara avsevärd.   
 
Det är känt att barn som lever i en kaosartad och våldsam miljö, där föräldrarna abdikerat och 
där familjedynamiken kännetecknas av insnärjdhet (t.ex. att man tänker och talar för varandra 
och att sammanblandning av roller och känslor sker) löper stor risk att drabbas av 
psykopatologi (Ramsay et al., 1998). Den stigmatisering som en psykisk sjukdom innebär och 
det överutnyttjande av omgivningen som sjukdomen kan leda till, medför ofta att familjens 
stödjande nätverk försvagas. Barnet kan då tvingas fylla en roll och ta ett ansvar för mamman 
och familjen som inte är åldersadekvat. Rollen kan vara av en praktisk eller mer känslomässig 
art. Den emotionella rollen kan bestå av att barnet genom sina symptom eller utageranden får 
en stabiliserande funktion i familjen. Uppmärksamheten riktas då mot barnet och spänningen 
mellan föräldrarna minskar, på bekostnad av barnets hälsa. Utöver de höga uttalade eller 
implicita kraven ingår ofta en benägenhet att inte låta barnet vara ifred, i kombination med 
släpphänthet och överstimulering (Cullberg, 1993; Gillberg & Hellgren, 2000; Mowbray & 
Mowbray, 2006). I en dysfunktionell familj är ibland lojaliteten mellan familjemedlemmarna 
så stor att familjesystemet sluts. En tystnadsplikt, med ett särskilt tabu att tala om sjukdomen 
utanför familjen, kan råda. Även kärleken till föräldern och familjen kan hindra barn från att 
tala om sin situation. De kanske istället gör sitt bästa för att försöka dölja svårigheterna 
(Skerfving, 2005). 
 
Barnets hantering av stress 
Som den aktuella studien redan redogjort för så är både antalet och arten av påfrestningar, 
liksom tidpunkten för när i individens liv som de inträffar, av betydelse för hur svår 
belastningen blir. De kedjereaktioner som ibland uppstår i samband med mammans sjukdom 
kan vara kraftfulla för barnet och leda till livslånga effekter på individens beteendemönster 
och hälsa. Samtidigt visar studier att personer som vuxit upp med en psykiskt sjuk mamma, i 
vuxenåldern utgör en mycket heterogen grupp med stora variationer i psykosocial 
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funktionsnivå, utbildningsnivå, missbruk och kriminalitet etc. (Mowbray & Mowbray, 2006). 
Vad är det då som gör vissa individer mer stresståliga än andra? 
 
De omständigheter i den psykosociala miljön som anses kunna underlätta ett barns 
gynnsamma hantering av stress kan kategoriseras utifrån tre grupper som delvis överlappar 
varandra: externt stöd, familjens interaktionsmönster och personlighetsfaktorer hos barnet 
(Garmezy, 1993, refererat i Hoge, Austin & Pollack, 2007). Det externa stödet kan bestå av 
ett inofficiellt nätverk, där vänner och släktingar ingår, eller utgöras av en professionell 
hjälpapparat. Ett gott socialt nätverk kan ge personen och familjen en grundtrygghet i 
hanterandet av svåra situationer, genom att bidra med känslomässig avlastning eller praktisk 
och ekonomisk hjälp. Vad barnet beträffar menar många forskare att det kan räcka med att en 
person, i eller utanför hemmet, villkorslöst accepterar barnet. �Reservföräldrar� såsom mor- 
eller farföräldrar och äldre syskon kan bidra med trygghet, regler och struktur och bli 
förebilder för barnet. Stödjande vuxna personer kan också hjälpa vid �inslussningen� till 
vuxenlivet (Hoge et al., 2007; Werner, 1995). Kamrater anses ha en gynnsam inverkan på 
barnets stresshantering och utveckling i den mån de inte har ett antisocialt beteende (Coleman 
& Hendry, 1999). 
 
Det professionella stödet kan sträcka sig från olika typer av behandlingar och preventiva 
åtgärder till myndigheternas regler och ingripanden, med socialtjänstlagen som yttersta 
postering. Till de förstnämnda kan t.ex. föräldrautbildning, samtalskontakter eller information 
förmedlad via mödra- och barnhälsovården, vuxenpsykiatrin eller barn- och 
ungdomspsykiatrin etc. inräknas (Skerfving, 2005). Även skolans ansvar som förmedlare av 
kunskap och färdigheter, liksom elevvårdens uppföljningar och insatser, är av stor vikt när det 
gäller att verka för barnets goda utveckling (Alin Åkerman, 2007). Ett annat sätt att hjälpa 
barnet, och som kan placeras emellan den mer informella och professionella hjälpen, är 
stödjande anhöriggrupper och psykopedagogiska barngrupper. Dessa syftar till att förbättra 
hanterandet av situationen genom avlastningssamtal, samt till att bidra med kunskap om 
förälderns problematik och om barnets egna rättigheter (Skerfving, 2005).  
 
Vad gäller familjen anses ofta kvaliteten i föräldraskapet, mer än sjukdomen i sig, vara den 
viktigaste faktorn för hur barnet utvecklas med en sjuk förälder. Kärleksfulla relationer, god 
kommunikation mellan familjemedlemmarna och ett stödjande socialt nätverk är särskilt 
befrämjande (Kraemer Tebes, Kaufman, Adnopoz & Racusin, 2001). Forskningen också 
betonar pappans betydelse, särskilt i de fall där mamman inte mäktar med föräldrarollen 
(Goodman & Gotlib, 1999). Ett problematiskt föräldraskap kan motverkas av att den psykiskt 
störda mamman får adekvat vård.  Hos familjer som drabbats av stora påfrestningar, t.ex. 
genom förälderns sjukdom, har minskning av stress inom familjen samband med en 
reducering av symptom och beteendemässiga problem hos barnet (Kraemer Tebes et al., 
2001; Johnson et al, 2006).  
 
Egenskaper hos barnet, t.ex. temperament (dvs. aktivitetsgrad, aggressivitet och 
stimulikänslighet etc.) och begåvning, kan ha viss betydelse för i hur stor utsträckning barnet 
påverkas av påfrestningarna kring mammans sjukdom. Temperamentet kan predicera 
stresstålighet och det kan redan tidigt skönjas i barnets beteendemönster. Exempelvis är 
spädbarn som besväras av få mat- och sömnproblem ofta mer resistenta mot påfrestningar 
ända upp i vuxenåldern. På liknande sätt är de barn som på ett bra sätt kan interagera med 
andra, och därigenom lätt få positiv uppmärksamhet från omgivningen, mer skyddade mot 
stress. Dessa barn anses som nyfikna och sociala, med ett lugnt temperament och en god 
kommunikativ förmåga (Hoge et al., 2007; McWilliams, 1994; Werner, 1995). Barn med god 
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problemlösningsförmåga och begåvning är ofta motståndskraftiga mot negativt inflytande; 
man tänker sig att en normal begåvning är en nödvändig, men inte tillräcklig kraft för att öka 
stresståligheten (Coleman & Hendry, 1999).  
 
Ett barn som har förmåga att utveckla intressen utanför hemmiljön är bättre skyddat mot 
stress, bl.a. för att dess sociala nätverk då vidgas. Aktiviteter och hobbys kan även 
återupprätta självkänslan och ge tröst vid motgångar. Självkänslan och självständigheten 
växer också när barn får ta sig an uppgifter i eller utanför hemmet som motsvarar deras 
förmåga (Coleman & Hendry, 1999; Werner, 1995). 
 
Personlighet och överlevnadsstrategier 
Individens sätt att hantera stress är till stor omfattning personligt, invant och automatiserat. 
Ett specifikt sätt att hantera stress kan anses vara normalt och adaptivt för individen under en 
viss ålder, utvecklingsperiod eller situation i dennes liv, medan den kan ses som ett symptom 
på ohälsa, under en annan ålder, period eller situation. Vilka av dessa automatiska 
överlevnadsstrategier personen använder sig av bestäms delvis av individens temperament 
och de påfrestningar man utsätts för under barndomen (Haskett, Nears, Sabourin Ward & 
McPherson, 2006; McWilliams, 1994). 
 
Överlevnadsstrategierna utvecklas tidigt, vilket gör att man redan hos sexmånader gamla 
bebisar kan se olika sätt att hantera stress på. Exempelvis kan ett spädbarn, som vistats i en 
stressfylld miljö, reagera på okända stimuli genom större frustration eller mer undvikande och 
tillbakadragande, än ett barn vars uppväxt varit mindre påfrestande. En överdriven vaksamhet 
kan observeras hos ettåriga barn som växt upp under svåra förhållanden. Barnet skyddar sig 
då mot att bli överrumplat genom att registrera det som sker och lägga det på minnet för att 
sedan kunna använda informationen som led i att behärska sin tillvaro (Crockenberg et al., 
2006; Lagerberg, 1982).      
 
Barnets försök till omnipotent kontroll över olika situationer tillhör i viss utsträckning en 
normal utveckling och syftar till att öka självkänslan. Kontrollbehovet och den rollomkastning 
som ibland sker i familjer med en svårt sjuk mamma, kan medföra att barnet parentifieras. Ett 
medberoende, där barnet känner sig vara ansvarigt för den sjuka mammans liv och öde, 
uppstår. Detta skapar ett inre tvång att hjälpa mamman och att förutse hennes behov. Barnet 
måste då förneka sina känslor och upplevelse, vilket senare genererar en stark ambivalens i 
relationen till föräldrarna; kärleken blandas med inslag av hat och vrede. (Beattie, 1990; 
Lagerberg, 1982; McWilliams, 1994; Skerfving, 2005). En påtvingad överanpassning ökar 
risken för att ett �falskt själv� hos barnet utvecklas. Det falska självet syftar till att skydda 
barnets sanna, spontana och kreativa själv mot intrång och påverkan. En person med ett 
utpräglat falskt själv lider ofta av extrem rastlöshet, oförmåga till koncentration, känslor av 
meningslöshet och av ett stort behov av social bekräftelse etc. (Winnicott, 1993). Andra sätt 
för barnet att hantera sin smärta och slippa känna maktlöshet är att identifiera sig med 
angriparen och införliva den andres bild av barnet som svagt eller dåligt. Ett barn kan också 
börja misstro värdet av relationer och istället lita på att klara sig oberoende av andra. 
Ytterligare stress skapas när barnet upptäcker att dess egna förmågor inte räcker till, utan att 
det faktiskt behöver den vuxna (Gillberg & Hellgren, 2000; Haskett et al., 2006; McWilliams, 
1994).  
 
Senare i livet anses förvissningen om att kunna påverka sin situation, förmågan att uppfatta 
händelser som meningsfulla, samt föreställningen om att tillfredsställelse i livet uppstår ur 
svåra erfarenheter, ha en skyddande effekt (Hoge et al., 2007). Detta optimistiska sinnelag kan 
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få att individen tidigt börjar söka sin egen väg och en person som fokuserar på förändringen 
som möjlighet till tillväxt, istället för att se den som ett hot mot tryggheten, har en större 
buffert mot stress. Werner (1995) betonar också förmågan att sublimera sin talang och 
tillvarata möjligheter till förändring vid viktiga övergångar i livet, t.ex. genom att skaffa sig 
en god utbildning i vuxenåldern. Personens självständighet, egenvärde och hennes känsla av 
mening i tillvaron ökar då hon kan försörja sig själv, vilket vuxenstudier kan bidra till. 
 
Högriskbarnet som vuxen 
Som tidigare påpekats utgör de individer som vuxit upp i en mycket påfrestande miljö en 
heterogen grupp. Långtidsuppföljningar visar att mellan 50 och 66 % av barnen ur dessa 
högriskgrupper (dvs. där föräldrarna haft långvariga och djupgående psykiska sjukdomar) 
själva drabbas av svårigheter såsom psykiska störningar, missbruk eller kriminalitet under 
vuxenlivet (Skerving, 2005; Werner, 1995). Man bör dock notera att den bild som den 
kvantitativa forskningen kring följderna av att ha en svårt sjuk mamma ibland ger, kan vara 
skev. Exempelvis är mödrarna i studierna ofta utvalda utifrån psykiatrisk diagnos, vilket 
betyder att forskningen ibland bortser ifrån deras verkliga funktionsnivå (Mowbray & 
Mowbray, 2006).  
 
Longitudinella studier utförda med en kvalitativ metod visar att det pris som individen betalar 
för att ha klarat sig ofta är högt. Även för de personer som det �gått bra för� har 
överlevnadsstrategierna försvårar etablerandet och bibehållandet av personliga relationer. 
Tillbakadragenhet och undvikande av närhet förekommer frekvent. Det är vanligt att 
individer, som under uppväxten tvingats utstå stora påfrestningar och otrygghet, upprepade 
gånger hamnar i svåra situationer, som de tycker att de själva måste lösa (Anthony, 1987, 
refererat i Skerfving, 2005). Ett exempel på detta är det fortsatta mönster av omhändertagande 
som barndomens medberoende av den svårt sjuka föräldern grundlagt. Denna inlärda modell 
för relationer kan kvarstå in i vuxenlivet och medför då att personen attraheras av individer 
med behov, samtidigt som de själva har svårt att ta emot andras omsorg (Beattie, 1990).     
 
Hos de vuxna som klarat sig bra finns det ofta ett starkt behov att lösgöra sig från mönstret 
och medlemmarna i ursprungsfamiljen, särskilt om de belastar personen med sina vardagliga 
och känslomässiga problem. Frigörelsen är förenad med svåra minnen och känslor och leder 
till att personens sociala nätverk, som ofta redan är begränsat, minskar i omfång. Frigörelsen 
kan alltså göra henne ännu mer sårbar (Anthony, 1987, refererat i Skerfving, 2005; Werner, 
1995). 
 
Den aktuella studien belyser den komplexitet som en förälders svåra sjukdom kan innebära. 
Samtidigt betonar den barnets utsatthet och dess många gånger starka psykiska motståndskraft 
mot påfrestningar.       
 
Syfte 
Syftet med denna retrospektiva studie är att explorativt och deskriptivt undersöka upplevelsen 
av att under uppväxten ha haft en svårt sjuk förälder, med fokus på de tankar, känslor, 
erfarenheter och konsekvenser som förälderns sjukdom medfört/medför för individen. 
 
Frågeställningar 

- Hur såg omständigheterna kring uppväxten och kring förälderns sjukdom ut?  
- Vilka känslor väckte/väcker omständigheterna kring uppväxten och kring förälderns 

sjukdom?  
- Hur inverkade förälderns sjukdom barnet/individen under dess tonår och vuxenliv? 
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- Vad utmärkte barnets/individens stresshantering under uppväxt och vuxenliv? 
- Hur ser individen på sin egen och på den sjuka förälderns situation idag? 

  
METOD 
 

En kvalitativ metod ansågs mest lämplig utifrån studiens explorativa och deskriptiva ansats 
(Langemar, 2005). 
   
Deltagare 
Urvalet gjordes utifrån kvalitativ tillgänglighet (Langemar, 2005). Ett stort antal 
anhörigföreningar kontaktades. Två av föreningarna accepterade att till medlemmarna 
förmedla ett allmänt riktat introduktionsbrev med förfrågan om deltagande i intervju (bilaga 
1). Introduktionsbrevet e-postades till anhörigföreningarna, samt till studerande vid de tre 
första terminerna på Psykologprogrammet, Stockholms universitet. Anslag med liknande 
innehåll sattes även upp på universitets område. Kontakten med de sju informanterna 
skapades i ett fall via en anhörigförening, i ett fall genom anslagen och i tre fall via e-
postutskicket. En kontakt förmedlades genom en informant och en via en personlig bekant. 
Ytterligare tre individer visade intresse för att delta i studien, men återtog sin anmälan innan 
intervjun genomförts.   
 
Deltagarna, sex kvinnor och en man, är i åldern 24 till 51 med en genomsnittsålder på 32,3 år. 
Tabellen nedan redogör kortfattat uppgifter kring sjukdomen som informanten känner till. 
 
Informantens 
kön 

Informantens 
ålder 

Mammans diagnos Informantens ålder 
vid mammans 
insjuknande 

Mammans 
aktuella 
tillstånd 

Kvinna 24 år Fobisk* 
personlighetsstörning

0 år Sjuk 

Kvinna 25 år Crohns sjukdom ** 10 år Sjuk 
Man 26 år Psykotisk syndrom 13 år Frisk 
Kvinna 28 år MS ** 0 år Sjuk 
Kvinna  35 år Kronisk depression 0 år Sjuk 
Kvinna 37 år Schizofreni 0 år Sjuk 
Kvinna 51 år MS 0 år Avliden 
* enligt informanten finns även en odiagnostiserad depression 
** enligt informanten finns även en odiagnostiserad, allvarlig psykisk problematik 
 
Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer, då denna metod tillåter ett 
dynamiskt undersökningssätt som kan få till stånd ett livligt, relevant och spontant 
intervjumaterial (Kvale, 1997). En intervjuguide sammanställdes utifrån frågeställningarna 
(bilaga 2). Den bestod av ett antal frågor med möjliga underfrågor. Frågorna berörde följande 
områden: 1) omständigheter kring förälderns insjuknande 2) hur förälderns sjukdom påverkat 
informanten under barndom, tonår och vuxenliv 3) faktorer som underlättat informantens 
situation och hantering av påfrestningar, samt 4) hur informanten ser på föräldern och sig 
själv idag.  
 
För att undersöka hur intervjuguiden fungerade genomfördes en pilotintervju (Kvale, 1997). 
Intervjun gjordes med en personlig bekant med erfarenhet av en sjuk förälder. Efter 
pilotintervjun omarbetades intervjuguiden något. 
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Efter att introduktionsbrev och anslag distribuerats kontaktade deltagarna 
undersökningsledaren via e-post. Därefter bestämdes tid och plats för intervju per telefon. 
Fyra av intervjuerna genomfördes i terapilokalerna på Psykologiska Institutionens 
psykoterapimottagning. Tre av intervjuerna ägde rum i avskilda grupprum på 
universitetsbiblioteket. Intervjuerna utfördes under maj-juni 2007. 
 
Intervjuerna inleddes med information om studien, om intervjuns syfte och om 
konfidentialitet. Möjligheten gavs att före publicering läsa och kommentera resultatdelen för 
att kontrollera att intervjumaterialet uttolkats på ett adekvat sätt (Kvale, 1997). Varje intervju 
tog mellan 45 och 55 minuter i anspråk, med ett medel på 51 min. Samtliga intervjuer 
spelades in på ljudband. 
 
Analys 
Bandinspelningarna lyssnades igenom en gång innan intervjuerna ordagrant transkriberades. 
Materialet lästes igenom i sin helhet. En första kategorisering utifrån de olika frågeområdena 
med markering av relevanta utdrag ur texten gjordes. Många textutdrag visades sig vara 
tillämpbara för flera frågeområden. Utdragen sammanfördes på en för varje frågeområde 
separat datafil. Intervjumaterial som delvis gick utanför frågeområdena, t.ex. längre 
åskådliggöranden av vissa händelser, sammanfattades. Dessa konkretiseringar innehöll ofta en 
stor mängd känslomässigt material som extraherades och användes i uttolkning av resultat.  
 
Ur datafilsmaterialet utkristalliserades olika teman, som materialet i nästa led sorterades in 
under. Temana grupperades om i viss utsträckning och inordnades under frågeområdenas 
huvudkategorier. Intervjumaterialet utmynnade i den text som återfinns i resultatdelen. 
Strävan med tillvägagångssättet var att få en innehållsmässig sammanhängande struktur med 
så få överlappningar som möjligt (Kvale, 1997) 
 
Intervjuerna ligger till grund för de resultat som presenteras. Citaten är så ordagrant 
redovisade som möjligt, dock har justeringar till skriftspråk gjorts för att underlätta läsarens 
förståelse. Ibland har talspråket bibehållits för att levandegöra texten och belysa den 
emotionella intensiteten bakom uttalandet (Kvale, 1997). Borttagen text har markerats med 
/�/ För att öka förståelsen har underförstådda uttryck förtydligats inom klamrar. Där 
respondenterna förställt sin röst eller citerat någon annan har detta markerats med citattecken.   
 
Etiska överväganden 
För att undvika de etiska dilemman som intervjuer med barn kan medföra, används ett 
retrospektivt tillvägagångssätt (se även Diskussion). Vissa detaljer i resultatdelen har 
förvrängts för att värna om deltagarnas konfidentialitet. Detta påverkar dock på inget 
väsentligt sätt innehållet. Informanterna fick efter resultatdelens färdigställande ta del av den.  
Inga korrigeringar behövde göras i studiens resultat. Både ljudband och datafiler har efter 
bearbetning raderats.  
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RESULTAT 
 
1. Omständigheter kring mammans sjukdom 
Under denna rubrik förekommer teman som främst berör minnesbilder från tiden kring 
mammans insjuknande och fortsatta sjukdomsperiod. Andra upplevelser under barndomen 
som förknippas med mamman och omgivningen redovisas också.  
 
1.1. Upplevelser under uppväxten 
Berättelserna om barndomserfarenheterna är mycket varierande. Ibland präglas 
beskrivningarna av övervägande negativa upplevelser. Med de svåra händelserna följer 
känslor av utsatthet och obegriplighet. Ibland löper ljusa minnen parallellt med de mörka. 
Många uppger t.ex. att de fann en lättnad och kanske även en hygglig eller normal tillvaro när 
sjukdomsskovet var över. När mamman var sjuk blev dock tillvaron på olika sätt kaotisk.  
 
En psykotisk mamma kunde skapa stor förvirring och rädsla hos alla inblandade. Barnet 
hamnade i ett mycket sårbart läge och blev ibland bortglömt i den känslomässigt uppskruvade 
situationen, vilket fortfarande i vuxen ålder berör individen.    

Ja och när hon var på toaletten då, hon höll ju på med sin avföring, så att ofta vaknade 
ju hennes mostrar mitt i natten, hela huset tändes upp och det blev ett jävla liv och de 
skällde på henne �vad håller du på med och kokar kaffe� och det var ju sump överallt 
och bajs på hela badrummet och mostern började städa toaletterna mitt i natten och 
gick och skällde samtidigt och där låg jag och bara skämdes. Och igen tog ingen notis 
om den här lilla flickan och det är sånt här som, jag fattar inte! 

 
Beteendet hos en mamma med korta psykotiska, aggressiva skov var skrämmande för 
familjen. Flera informanter vittnar om hur mamman �fått för sig något� och sedan agerat ut 
sina paranoida fantasier.    

Hon kunde ju beväpna sig och gå emot pappa, då. Hon slog honom och kastade saker 
/�/ Hon hittade på saker och insinuerade. Jag tror inte att så många utifrån märkte det 
utan det var väl mer sådär, av nån anledning på nätterna som hon blev som värst, 
liksom. Men det var väl mest aggressionerna och sen det här att hon helt plötsligt 
kunde ducka för nånting, alltså som att hon såg saker och hörde röster och liksom 
började prata med rösterna nån gång, inte sådär att hon gick runt och pratade med 
dem, utan nån gång så kunde hon skrika �nej!� 

  
Oförutsägbarheten och svårigheten i tillvaron blev hos de flesta informanters familjer även 
offentliga. En mamma som brast i föräldraansvaret utsatte här sitt barn för stor otrygghet och 
fara. 

Så har det ju varit hela tiden, hon har ju, fram till dess att han [fosterpappan] dog så 
har de ju lämnat mig och jag minns nån gång på Sicilien när de lämnade mig ensam 
med någon och jag åkte bil runt hela ön med en okänd man för att hitta mamma.  

 
De informanter med en fysiskt sjuk mamma fick hjälplöst se på när mammans tillstånd och 
funktionsförmåga gradvis försämrades. Den oro som utseendeförändringarna skapade har satt 
spår hos den anhöriga.  

Hon hade problem med att äta och hon hade feber ofta och mådde dåligt, men hon 
kämpade väl på ändå. Hon jobbade och sådär och sen, ja hon gick ner 26 kilo på ett 
halvår och blev väldigt sådär, ja hon såg nästan ut som ett lik, som en zombie, 
verkligen såhär tokblek /�/ Och sen var det en kväll när hon i princip klappade ihop 
hemma liksom på golvet. Hon hade så väldigt svullen mage, jag kommer ihåg just den 
kvällen, hon åt max en matsked ris och en liten kycklingbit liksom och hon låg där och 
hade kramper. 
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1.2. Brister i omsorg 
Uppväxtsituationen framställs som i varierande grad svår. Skildringarna av mamman som ett 
barn eller en liten flicka som vägrat växa upp återkommer. De mer psykiskt sjuka mammorna 
uppges på olika sätt krävt eller manipulerat till sig andras omvårdnad och inblandning. 
Informanten med en enbart fysiskt sjuk mamma beskriver istället hur mamman på ett mer 
moget sätt själv bar sin sjukdom och att informanten �bara� behövde hjälpa mamman med 
praktiska saker. De psykiskt sjuka mammornas oförmåga till föräldraansvar ledde till stora 
brister i omsorg och/eller till vanvård av barnen.  
 
Föräldrarna har i några fall inte förmått se till barnets mest grundläggande fysiska behov. En 
mamma med egna psykiska svårigheter kastade t.ex. ut sin tonåring utan några förklaringar. 

Hon har fått för sig nånting och så har hon fått nog och bara sparkat ut en. Jag vet 
fortfarande inte än idag varför hon slängde ut mig när jag var 16, 17 år, jag vet inte 
det. 

 
Under ett psykotiskt skov har mamman inte förmått ta hand om sig själv och än mindre sitt 
barn. Beskrivningar av hur barnet fått nöja sig med olämplig eller otillräcklig kost 
förekommer i några fall.  

Jag åt ju toapapper när jag var liten för jag fick ju ingen mat, när jag var själv med 
henne, för min mamma låg ju och var sjuk så att man var van med att gå och vara 
hungrig. Det var ett normaltillstånd liksom. 

 
Bristen på bra förebilder i barnets liv bidrog till ytterligare svårigheter. En deprimerad 
mamma som exempelvis försummade att sköta sitt barns hygien gjorde att barnet mobbades i 
skolan samt att det tvingades till en prematur självständighet. 

Jag var ju som ett troll med tovigt hår och hon borstade ju heller aldrig tänderna på 
mig, för hon var ju så trött. Så jag visste inte att det var viktigt, så att jag gick så till 
skolan och gissa vem som blev mobbad/�/ En dag ringde en lärare ringde hem och jag 
blev utskälld av mamma. Från den stunden tog jag på mig ansvaret för mig själv. Det 
var jättesvårt och tungt.  

 
1.3. Misshandel 
Kränkningar i form av grov verbal eller fysisk bestraffning/misshandel förekom i några av 
familjerna med psykisk problematik. Mamman var ofta förövare, men i några fall var det 
pappan eller mammans sambo som förgrep sig på barnet. En omogen mamma lämnade barnet 
skyddslöst. 

Jag har ett minne av att det är en man som står och slår på badrumsdörren och det var 
ju han då som stod med en yxa utanför. 

 
Förälderns oförmåga att reglera sina affekter gentemot barnet ledde många gånger till svåra 
angrepp på barnets integritet. Några berättar hur mammans vansinnesutbrott och glåpord 
kunde blandas med iskall tystnad eller självmordshot. Rädslan för mamman, liksom 
skuldkänslor och oro för sin egen situation, kunde paralysera ett barn. Några informanter 
beskriver även upprepade psykosomatiska problem såsom magont och hjärtklappning.  

Jag vågade inte, alltså spillde jag ut nånting på bordet så blev jag, alltså, jag var 
jätterädd när jag var liten och jag hade jätteont i magen hela tiden just för att jag inte 
ville göra mamma upprörd. För att jag visste att gjorde jag det så skulle jag få skit för 
det, inte att hon skulle typ skälla ut mig, utan hon slog mig med tofflor och glas. Det var 
misshandel. 
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1.4. Ombytta roller 
I fem av de sju familjerna i studien har föräldrarna gått skilda vägar. Ofta har detta medfört en 
försämrad eller förlorad kontakt mellan barnet och pappan, samt att barnet då på olika sätt fått 
överta rollen som den kompetente vuxne. Alla informanter vittnar om att de tvingats bli 
brådmogna och att de på olika sätt och i olika hög grad fått ta en vuxen- eller föräldraroll i 
familjen. Denna roll upplevdes till viss del som positiv, men väcker retrospektivt blandade 
känslor och man känner ilska och sorg över den förlorade barndomen. 
 
De flesta informanter fick mest sköta praktiska uppgifter, som att laga mat, städa eller se till 
småsyskons känslomässiga eller fysiska behov. Med en somatiskt sjuk mamma blev barnet 
mammans �händer och fötter�. Ibland fick barnet ta ansvar för två sjuka föräldrar.       

Man får liksom fysiskt klara sig själv och sånt där, alltså jag fick ju bli vuxen när jag 
var 12 år. Jag fick gå och handla och sköta och fixa och dona /�/ Min pappa var 
alkoholist under ett antal år så i den bemärkelsen var jag mamma åt både pappa och 
mamma. Och mamma kan säga på kvällen �gå ut och leta efter pappa var han är 
nånstans� och så får man när man är 12 då gå och leta efter pappa, för att mamma inte 
kan göra det.  

 
Den omvårdande rollen kunde även innebära att barnet kände ansvar för hur familjen skulle 
hantera ekonomin. Att redan före tonåren behöva känna oro för ekonomin var tungt. 

Alltså, min mamma la väldigt mycket ansvar på mig hela tiden. Hon klarade ju inte att 
hålla reda på räkningar och sånt ibland så då fick ju jag hålla i minnet när hyran och 
elen och allt det där skulle betalas. Jag visste att vi kommer att bli vräkta annars, för 
det har hon ju talat om för mig, så jag har ju inget val liksom. Men det var okej det här 
[ansvaret] för då kände jag mig ändå trygg.     

 
Försummelsen av barnet ägde även rum inom sjukvården. Omsorgen om den sjuka har ofta 
varit större än hänsynen till det till lilla barnet, som kunde få en uppgift i återanpassningen av 
den psykiskt sjuka mamman. 

Jag åkte själv till sjukhuset och hälsade på mamma när hon bodde där, då var jag åtta 
år. Ett åttaårigt barn ska inte vara på ett sånt ställe, men läkarna tyckte ju det var bra 
för det var ju i rehabiliteringssyfte för min mamma. 

 
1.5. Terapeutroll 
I de fallen där mammornas nätverk inte fungerat har informanterna tvingats till en mer 
känslomässigt vårdande roll i förhållande till sin mamma. Detta upplevdes av informanterna 
oftast som mycket obehagligt, då de inte hade vare sig valmöjlighet eller resurser att ta hand 
om situationen. Med minnena följer stor ilska och besvikelse. 
 
Många informanters mammor överinvolverade barnet i sin sjukdom, sina mediciner och 
symtom, vilket orsakade stor oro och hjälplöshet hos barnet. 

Hon har nån form av störning för hon har aldrig censurerat nånting för oss barn, utan 
hon har väldigt tydligt pratat om hur hon mår och hur det här påverkar henne, så att 
jag har fått höra väldigt i klartext hur det har påverkat henne och hur illa hon är 
däran, att hon håller på att dö liksom. 

 
I ett fall har barnet fått ta del av den psykiskt sjuka mammans detaljrika skildringar av sina 
parterrelationer och intima umgänge, vilket vållat kraftiga obehagskänslor hos individen. 
Överhuvudtaget togs sällan barnets känslor i dess roll som ofrivillig terapeut i beaktande. 
Barnet fick istället fungera som projektionsskärm för omgivningens oro och bekymmer.    

Så det var bara att kasta på mig deras ångest, deras sorg, allt bara kasta på det lilla 
barnet /�/ Man låg och berättade för mig på nätterna ibland när vi var där [hos 
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släktingar] och hälsade på och grinade och berättade om alla tragedierna som de hade 
varit med om och trodde säkert i välmening. Inte vet jag, jag låg där som en terapeut 
när jag var åtta år liksom. Jag fick all den här informationen och bara, �hm ja hm�.  

 
Barnets praktiska och emotionella stöd uppskattades inte alltid av den psykiskt sjuka, som såg 
sig alltmer betydelselös. Mamman hamnade i en ond cirkel av ökat delegerande av uppgifter 
och ökad infantilisering, vilket i sin tur spädde på ilskan mot barnet.  

Det var det här psykiska ansvaret som var värst. Att ta hand om mammas dåliga 
självkänsla och skuld och ångest och sopa upp allt det där. För hon blev väl 
provocerad av att jag fixade sånt hon inte klarade av och då fick hon ännu mer ångest 
och skuld och klarade ännu mindre och så blev det det här hatet och föraktet mot mig, 
�den lilla självgoda ungen� liksom. Jag fick utstå mycket hot, överkrav och 
nedvärderande.  

  
2. Känslor under uppväxten 
Inom detta tema ryms reflektioner kring känslor som förknippas med barnets roll och 
funktion. Även känslor och funderingar kring mammans sjukdom, ursprungsfamilj, 
släktingar, vänner och omgivning ingår.  
 
Informanterna ger oftast en riklig skildring av sina känslor under de svåra perioderna i 
barndomen. Känslorna mot föräldrarna och vuxna släktingar är komplexa. Familjens situation 
har ytterligare försvårats av att pappan i dessa familjer ofta har sviktat. Tacksamhet mot 
närvarande mor- och farföräldrar blandas med viss besvikelse över deras brister. Känslor som 
framkommer i intervjuerna handlar främst om skam och skuld, men också om rädsla, ilska, 
avund, sorg och glädje. Sorgen genomsyrar många berättelser och berörs parallellt med de 
andra känslorna.  
 
2.1. Skam 
I berättelserna om barndomsåren finns skam med i varierande styrka. Skammen, rädslan att 
bli stämplad i andras ögon, fick barnen att förvränga sanningen när så var möjligt, för att 
skydda sig själva, mamman eller familjen. Man vittnar också om att en fysisk sjukdom var 
mer acceptabel än en psykisk.    
 

Och när man är själv där på tåget och man bara satt och skämdes för henne så många 
gånger och försökte göra sig så osynlig man kunde för att ingen skulle se att hon 
tillhörde mig. 
 
Jag kände nog skam, jo det gjorde jag nog. Eller, det var inte samma känsla som om 
hon hade varit pinsam, så, men jag ville ju inte att nån skulle veta, helt klart. 

 
Jag har säkert överdrivit situationen och hennes [fysiska] sjukdom också bara för att 
folk ska förstå att min mamma älskar mig. Fast det kanske inte alls är så, att hon har 
bara helt enkelt inte velat liksom. Så jag tror jag har använt mig av det fysiska 
[sjukdomen] för att förklara det psykiska delen, det tror jag /�/ Jag tror att det mer var 
att jag tyckte det var pinsamt att andra skulle se, jag tror jag ville att andra inte skulle 
tycka synd om mig. Eller se att mamma var konstig. 

 
2.2. Skuld 
Några informanter har tillskrivits skulden för mammans sjukdom av den sjuka eller av någon 
annan vuxen i barnets närhet. I andra fall har skulden varit mer subtilt förmedlad. Kanske har 
man inte förklarat för barnet att det inte bär ansvar för mammans sjukdom, eller så har barnet 
mer eller mindre medvetet axlat skulden i hopp om att kunna påverka den sjuka. Skuldbördan 
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tvingar in barnet i en roll av gottgörelse där det tar ytterligare ansvar för situationen, t.ex. 
genom att försöka roa den deprimerade mamman eller förutse händelseförlopp.   
 

När jag blev lite äldre och förstod att hon hade MS, då fick ju jag höra att det var mitt 
fel att hon hade MS för att jag stressade henne och oroade henne och allt jag gjorde 
påverkad henne så att hon blev sjuk och fick skov. Så hon anklagade ju mig, det var ju 
mitt fel att hon hade MS /�/ Det är klart att jag kände skuld. 
 
Jag hade ju skuldkänslor för jag trodde ju jämt att det var mitt fel att hon blev sjuk när 
jag var liten, för man fick höra det där hela tiden och från alla liksom. Jag hörde ju att 
de satt och grinade �din mamma blev sjuk när du föddes� och sådär, ja och ett litet barn 
och all den information och inte då att nån samtidigt då sa �ja fast det är ju inte ditt 
fel�. 
 
Hon låg mest på sängen under min uppväxt, känns det som. Tittade liksom tomt ut 
genom fönstret. Jag försökte få henne att skratta och så. Jag larvade mig, stod på 
händer och sjöng och sånt /�/ja, bara skaka liv i henne.     
 
Det var inget genomgående sådär att jag kände mig skyldig till att hon var sjuk eller så. 
Det var mer småsaker i stunden som jag kände mig skyldig över, för att jag kände att 
jag hade orsakat dem. Hade jag bara ställt skorna rätt så hade inte hon blivit arg. 
Alltså nu har jag insett att hon skulle ha hittat nåt annat då, men då tänkte jag så. 

 
2.3. Rädsla 
Att se mamman förändras till utseende eller personlighet verkade skrämmande på barnet. Om 
hennes beteende dessutom var oberäkneligt, aggressivt, udda eller t.o.m. suicidalt, kunde 
rädslan medföra att man undvek umgänge med mamman. Ett annat sätt att hantera svårigheten 
var att komma så nära mamman att hennes sinnestillstånd kunde förutses. Barnet organiserade 
därmed ofta sitt liv utifrån mammans situation. 

Det värsta var ändå hennes självmordshot. �Jag ska ta livet av mig�, kunde hon skrika 
/�/ Och så bodde vi på sjunde våningen och hon bara liksom stirrade ner på backen 
ibland och såg ut att vilja hoppa /�/ Det var helt fruktansvärt förstås. Jag grät och bad 
och ja, jag blev hysterisk. Och ibland var hon uppe om nätterna och jag hörde 
medicinrasslet och jag tänkte �NU! Nu händer det!�, fast jag gick inte upp för jag var 
rädd.  

 
Jag pratade inte så mycket med henne, just för att jag var rädd för att vad man än 
säger så kan det påminna om nånting, det kan liksom sätta igång nånting. 
 
Man fick ju alltid tassa för henne och det var läskigt att komma hem från skolan och 
inte veta om hon hade ett vansinnesutbrott på gång eller om hon var jättedeprimerad 
eller glad eller vad, liksom. Så ibland tog det lång tid innan jag kom hem. 

 
2.4. Ilska 
Ilska riktad mot den psykiskt sjuka mamman eller omgivningen är en känsla som en del 
informanter beskriver. Den aktualiseras lätt i samband återkallandet av minnen under själva 
intervjun. Ilskan handlar om att barnet inte tillåtits vara sig själv eller visa sina känslor på ett 
naturligt sätt, utan att de tvingats till underkastelse och kränkande handlingar. Genomgående 
är också vrede över att egna behov inte tillgodosetts. Att ha blivit satt under sträng kontroll 
eller t.o.m. blivit förföljd av mamman väcker också ilska.  

Vi fick inte utrymme att uttrycka en, under tonårstiden en motsättning, utan det var 
väldigt mycket att man när man varit jättearg och gått upp och känt �nu jävlar, jag 
skulle kunna välta ner allt i det här rummet� så tar man tre djupa andetag /�/ och man 
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går ner säger �förlåt, du har rätt�, även fast man, tyckte att det var saker som hon 
gjorde fel.  
 
Den här telefonterrorn och att hon redan när man var liten kunde luska reda på om jag 
var hemma hos nån som hon inte hade en aning om vem det var, men när jag väl kom 
dit så säger de �din mamma har ringt�. Man fick aldrig vara ifred, vart man än kom så 
�din mamma har ringt�/�/ Jag blev arg och irriterad på henne sådär att man liksom 
�jävla käring måste ringa och följa efter mig�. 

 
2.5. Avund 
Några informanter, främst de med psykiskt sjuka mammor och frånvarande pappor, menar att 
de periodvis känt avund mot andra människor som verkat ha det bättre ställt än de själva. 
Avunden har också riktats mot husdjur som mammans positivare känslor projicerats på. 
Informanterna menar dock att avunden sällan varit av ett destruktivt slag, utan att den handlat 
om längtan efter mammans omvårdnad och kärlek. Känslan innehåller föreställningar om hur 
livet skulle kunna ha varit och har ibland fungerat som en drivkraft och målsättning.  

Det är såna där grejor som jag minns just att när man var på badstranden, jag var ju 
mycket själv och badade, en unge som var själv överallt och hur man satt då ensam på 
sin filt och kanske hade sin skogaholmslimpa medan de andra satt med sina familjer, ja 
helst mammorna då, det var ju lite hemmafru fortfarande då och dom gnuggade sina 
barn med handdukarna och matade dom. Jag minns den här sorgen, alltså hur jag 
liksom bara �jag vill också ha� och hur jag fantiserade då hur min mamma skulle varit 
om hon var frisk. 
 
Och det kanske var där [hos en kompis] jag blev väldigt medveten om hur en familj ska 
fungera också. Det var jättehemskt för de hade ju, jag var så imponerad av deras 
matskafferi t.ex. Jag kunde stå och stirra in i deras skafferi i 10 minuter. Jag minns att 
hennes mamma sa det �men gud, jag har aldrig träffat nån som kan stå och stirra på 
mat så där länge!�/�/ Nån gång har jag väl känt att �fan, varför har inte jag kunnat 
haft en bullbakande mamma�, men aldrig avundsjuka. 

 
En narcissistisk mammas egna längtan efter uppmärksamhet och försök att återupprätta 
självförtroendet gör att barnet blir mottagare av mammans avund och negativa känslor. 

Hon skulle ju alltid vara universums centrum, liksom, och hon blev tvärförbannad om 
hon tyckte att jag fick mer uppmärksamhet eller så och då började det här 
fruktansvärda nedvärderandet /�/ Jag tror att hon var avundsjuk på mig, ett litet barn, 
och det gör det ännu mer absurt.    

 
2.6. Glädje 
I intervjuerna hänvisar bara ett par informanter spontant till mer glädjefyllda upplevelser 
under uppväxten. Glädjen handlar då om temporära förändringar i situationen och hos 
mamman. En individ berättar om hur den psykiskt sjuka mammans humör stabiliserades i ett 
visst sällskap eller i en viss miljö, något som medförde större frihet för barnet. En annan 
beskriver tillfredsställelsen i den egna aktiviteten. Glädjen blandas dock med mer plågsamma 
erfarenheter. 

Jag älskade att sjunga i en kör, vi hade kör på skolan /�/ Och då står jag och sjunger 
och man var i den här glädjen, som barn var man ju i glädje också, jag var ju inte bara 
sorgsen liksom, och tittar ut genom fönstret och ser min mamma flaxa förbi. Och då var 
det ju som, �dong dong dong�, vartenda larm i hela kroppen sa �hjälp, försvinn, hjälp, 
hon kommer här och nu kommer alla se vad jag har för mamma!� 
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3. Sjukdomens påverkan under tonår och vuxenliv  
Under denna rubrik framställs funderingar och känslor kring den egna adolescensen och 
vuxenlivet. Reflektioner kring skola, arbete, relationer och syskonskap återges också. 
 
Tonåringens försök att bryta upp från familjen, att skaffa sig en egen identitet och få de egna 
upplevelserna bekräftade, försvårades på många sätt av mammans och omgivningens 
otillräcklighet. Hänsynstagandet mot den sjuka, liksom förälderns oförmåga att 
uppmärksamma och sätta gränser, gjorde det svårt för individen att få utlopp för sina känslor. 
Detta bidrog dels till barnets självdestruktiva handlingar, dels tvingade barnet till att själv 
reglera sina känslor och sitt beteende. Spontant uppger många att tonåren varit en mycket svår 
period. 
  
3.1. Skolans värld 
Informanterna uppger sig varit duktiga i skolan, samt att skolan ofta fungerade som en fristad. 
Några fick dock utstå en mer eller mindre systematisk mobbing och för många innebar 
högstadiet en radikal förändring till det sämre. Man beskriver det ålderstypiska jämförandet 
med andra och den därmed ökande medvetenheten om sin egen tillvaro. Några skildrar även 
en emotionell utmattning efter år av hänsynstagande till familjens behov och försummelse av 
de egna. Skolans oförmåga att se bortom prestationerna, ledde gradvis till en allt mer 
problematisk tillvaro med skolk, alkohol och utageranden. 

 [Lärarna såg inget] mina problem och jag var osynliga. Det gick ju bra i skolan, 
förutom på högstadiet då jag blev mobbad och allt bara rasade i rena paniken och jag 
skolkade varje dag och drack och betygen bara rasade. Inte en gång att nån lärare 
frågade varför förrän jag började slåss, då fick jag en utskällning av rektorn.  

 
I många berättelser framkommer besvikelse över och kritik mot de vuxna som anade att 
tonåringen brottades med stora svårigheter, men som passivt bevittnade dennes utsatthet.    

Jag träffade [nyligen] min högstadielärare som sa att � din mamma har varit lite 
konstig�. Men jag tycker när folk upptäcker sånt, varför gör man inget? Jag kan känna 
att jag skulle önska att folk omkring hade gjort nånting, att de hade uppmärksammat 
det. De har sett det men att de skulle ha påpekat att de såg det då. För jag kände ju 
hela tiden att jag skulle vara lojal mot henne så att jag ville ju inte berätta nånting. 

 
Samtidigt fanns en rädsla över en offerroll, att föräldern, familjen eller en själv skulle bli 
stämplad i andras ögon. Många gånger skyddade man mamman t.ex. genom att täcka över 
blåmärken eller dikta ihop en historia om mammans, främst psykiska, sjukdom. Rädslan för 
negativ uppmärksamhet kunde hindra informanten från att söka hjälp eller dölja svårigheter. 

Jag tror jag ville att andra inte skulle tycka synd om mig. Eller se att mamma var 
konstig. Jag ville vara som alla andra. 

 
3.2. Självdestruktivitet 
Flertalet informanter med psykiskt sjuka mammor skildrar hur de riktade ilska och 
bestraffning inåt genom självdestruktivt beteende. Självdestruktiviteten kunde även ge en 
upplevelse av ångestlindring, kontroll och ökad jagkänsla. Ätstörningar, alkohol, droger och 
självskadande beteende förekommer i berättelserna.  

Sen tränade jag väldigt mycket. Jag var väldigt aktiv idrottare och förbrände massor av 
energi som jag inte hade. Så det där var mycket självdestruktivt, just det här med 
hungern och att gå på svält och sen hetsäta och sen straffa mig själv med kräkningar 
och laxeringar. 
 
Jag utvecklade en ätstörning när jag gick tvåan, trean på gymnasiet. Då åt jag 
ingenting, jag trodde att jag skulle bli tjock av att äta, så på det sättet gjorde jag illa 
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mig själv /�/ men det var ingen som såg mig så jag hade råkontroll över det där. Och 
så drack jag väldigt mycket under en period. Jag tog även droger under den här 
perioden. 
 
När jag var 14 började jag skära mig med ett rakblad på bröstet och på magen. Och 
det blev ju små tunna ärr som jag försökte dölja så att jag fick alltid tvätta av mig på 
toaletten efter gympan och så. Då kunde jag känna att det faktiskt var min kropp. Att 
jag levde.  

 
3.3. Medberoende 
Anpassning efter den sjuka och lyhördheten inför dennas behov förekommer i alla berättelser. 
En informant beskriver den ständiga vaksamheten för mammans psykiska tillstånd som ett 
medberoende. 

Jag var ju så beroende av hur hon mådde. När hon mådde dåligt då höll jag mig 
hemma och lyssnade �vad är det som händer� och ja, var ledsen och upprörd. Hur hon 
mådde speglade av sig ganska direkt på mig. Jag kunde inte vara lugn när jag inte 
visste allt. Som lugnast var jag egentligen precis efter ett sånt här skov, då visste jag att 
�nu dröjer det ett tag till nästa kommer�. [Jag stannade inte hemma från skolan] men 
på eftermiddagar och kvällar, om hon mådde dåligt så gjorde jag ingenting som jag 
ville göra. Utan det var ju först när hon mådde bra som jag kunde gå hemifrån med 
gott samvete. 

 
Att växa upp med en psykiskt sjuk mamma har lett till en oförmåga att känna tillit och att 
upprätthålla gränser, vilket försvårat relationer och gjort det besvärligt att uppleva 
samhörighet. Den starka längtan efter kärlek, bekräftelse och omvårdnad, i kombination med 
bristen på goda förebilder inom relationernas område, samt en invand roll som hjälpare, har 
fått en del av informanterna att gå in i destruktiva partnerrelationer.  

Jag är ju väldigt så här �kom inte nära mig�, men när en människa ändå kommer 
väldigt nära mig så har det gått över alla gränser som finns. 
 
Jag gick in i en väldigt destruktiv relation /�/med en kille som också varit utsatt för allt 
möjligt när han var liten, så att det är klart att vi hittade varann /�/Det var mycket 
fysisk och psykisk misshandel i den relationen. Det är ju det som blir så farligt när man 
växer upp i det här, då har man inte den här bedömningen att �det här är farligt nu går 
jag härifrån� utan �ojdå det här var jättefarligt, där står det två stycken med pistoler, 
nu går jag in och löser det här�.  

 
3.4. Vuxenlivets frihet och utanförskap 
Flera informanter beskriver att man under barndom och tonår haft en ständigt återkommande 
längtan efter att få växa upp och bli fri. Uppväxtårens erfarenheter har dock i många fall 
bidragit till fortsatta svårigheter under vuxenlivet. Att försöka finna en plats i tillvaron med en 
oklarhet om sin identitet, sitt värde eller sin roll beskrivs som en svår inre och yttre kamp.    
 
Känslan av utanförskap och låg självkänsla präglar flera av de beskrivningar som barn till 
psykiskt sjuka mammor ger. Dessa redan tunga bördor ledde, tillsammans med rotlöshet och 
oro, ibland till ett nomadliv med svårigheter att orka med rutiner och krav, men även till ett 
intensivt sökande efter balans i tillvaron. 

Det var så svårt [att jobba]. Jag var så hemskt osäker. Ville passa in men kände mig 
alltid fel och jag tog åt mig och kände mig alltid så defekt /�/ Det känns som om jag 
fått gå så långa omvägar hela tiden. Söka mig utåt kanterna för att hitta en jämvikt och 
haft en massa jobbiga relationer och rest jorden runt, flyttat överallt och varit luspank 
och så. 
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3.5. Nedstämdhet och rädsla 
Ett par av informanterna till psykiskt sjuka mammor uppger att de själva fått olika 
psykiatriska diagnoser, såsom depression, generaliserat ångestsyndrom och tvångssyndrom i 
sitt vuxna liv. Flertalet har levt med stor ångest och nedstämdhet utan att söka eller få hjälp. I 
två fall har den unges starka förtvivlan lett till suicidförsök. Dessa bägge informanter menar 
dock att det mer var ett rop på hjälp, än en reell önskan om att få dö.   

Det är klart att jag haft panikångest och typ depression, nu har jag fått reda på att det 
är klart att jag har varit deprimerad av och till under hela mitt liv. 

 
Många informanter har präglats av en oro att själv drabbas av förälderns psykiska eller 
somatiska sjukdom, särskilt vid de tidpunkter då mamman insjuknade, t.ex. vid graviditet. 
Ängslan gör att vanliga symptom lätt övertolkas. Mammans beteende under sjukdomsskovet 
har även lett till en osäkerhet kring det egna hanterandet av starka känslor. 

 Jag har haft väldiga problem med att bli arg, sådär /�/ Det är läskigt och de här 
tankarna, alltså vad händer om jag blir riktigt arg? /�/ Det har funnits en rädsla, 
liksom vad händer om jag blir riktigt arg, vad skulle jag göra om jag fick reda på att 
min partner bedragit mig? Skulle jag ha en tendens att bli våldsam t.ex.? 
 
Ja jag är ju rädd för båda åkommorna, alltså både att jag ska bli lika knäpp som hon 
och få fysiska besvär. Nu har de funnit att en viss del kan vara ärftlig, men till största 
delen är det ju inte det så, men det var nog mer rädsla när jag var yngre och fick ont 
nånstans och så. 
 

3.6. Syskonens liv 
Fem informanter har syskon. I tre fall, där mammans sjukdom kan betecknas som psykisk, har 
syskonen fått djupare problem, t.ex. med droger eller svåra psykiska sjukdomar. 
Informanterna visar stor försiktighet och respektfullhet i berättandet om syskonen. De 
förklaringar man ger till varför syskonen råkat ännu värre ut liknar varandra. Man antar att 
syskonet hindrats i sin frigörelseprocess genom en kombination av flera faktorer. Mammans 
sjukdomsförlopp och tidpunkten för insjuknandet förmodas påverka individuationen. Även 
överidentifiering med mamman och rollfördelning inom familjen ges som förklaring till 
skillnaderna i stresshantering. Syskonets personlighet, såsom ett mer ilsket och utåtagerande 
eller oroligt temperament, antas också ha ökat deras sårbarhet.  

De är väldigt lika liksom personlighetsmässigt. Nu är han inte lika extrem som henne, 
de förstår varann på ett annat sätt. Nu känner ju min lillebror också att, förut var det ju 
jag som var där hela tiden och försökte få ihop allting, nu struntar jag i det, men då 
tror jag att han känner att han är sista länken. Hon har liksom ingen annan, hon har ju 
inte kontakt med sin egen mamma ens en gång. 
 
Min syster var ju fem år när mamma blev sjuk och hon hade väl haft en någorlunda 
frisk mamma. Så att hon var nog mer arg och bitter redan där, medan jag är född in i 
det här på nåt vis /�/ Min syster var ju så väldigt arg på den här situationen 
överhuvudtaget och hon fick nog ta mycket ansvar för mig också. Så hon hatade ju mig, 
alltså jag kunde känna verkligen hennes hat mot mig när vi var små, det var ju liksom 
�jävla ungjävel, stick härifrån, vad jag hatar dig�. 
 
[Min syster] var också smart och hade bra betyg i skolan. Men jag vet inte, i efter hand 
har jag hört att hon var hysteriskt rädd ibland. När hon skulle gå ut på stan kunde hon 
bli helt alltså hysterisk. Hon var lite bräcklig kanske och bortvänd som mamma/�/ Det 
blev nog rätt jobbigt för henne att ta ett föräldraansvar pang på bara och mamma var 
passiv och sjuk, liksom.  
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4. Barnets hantering av stress 
Inom detta tema ryms alla sådana omständigheter som hjälpt barnet bemästra svåra 
situationer, från medfödda personlighetsdrag till mer eller mindre aktivt valda strategier samt 
stöd från omgivningen.  
 
Informanterna ger skiftande förklaringar till varför man klarat sig. Gemensamt är att de haft 
förmågan att använda sig av sina inre och yttre resurser samt vidareutveckla sina färdigheter 
trots en svår miljö.   
 
4.1. Personlighetsfaktorer 
Alla informanter uppger att man haft det lätt för sig i skolan, vilket kan tyda på hög begåvning 
och social kompetens. Ett par individer beskriver sig själv som barn som varit glada, lugna 
och lättomtyckta. Blyghet och tillbakadragenhet uppskattades av en del vuxna, samtidigt som 
just dessa drag vållat besvär senare i livet. En förmåga att kunna skapa sin egen glädje och 
trygghet, t.ex. genom dagdrömmeri, är en annan befrämjade faktor. Även fallenheten att 
kunna tillgodogöra sig näring från korta positiva stunder, att kunna njuta, anges som viktig för 
stresshanteringen. 
 
En talang för självreglering och självkontroll finns hos informanterna. En individ menar att 
dessa egenskaper var nödvändiga i en värld av svek, oro, gränslöshet och bristande tillsyn. Att 
vara aktiv, våga anta utmaningar även av det destruktiva slaget, samt självmant kunna bryta 
upp ur en svår tillvaro eller avsluta ett negativt beteende kräver stort mod. Dessa förmågor 
verkar utifrån beskrivningarna också vara en del av det som skiljer dem åt från syskonen. 
Samtidigt är det just denna djärvhet och självständighet som ibland förvärrat tillvaron.  

Jag var äckligt självtillräcklig och lillgammal när jag var liten. Det föll mig liksom 
aldrig in att be om hjälp eller så. Men det var ju samtidigt väldigt svårt att fylla rocken 
av alla krav.   

 
Återkommande är även förmågan att periodvis inta en roll för att tillgodose behovet av 
bekräftelse, skapa sig en identitet och för att passa in i det sociala sammanhanget. Man kunde 
t.ex. bli rebellen, klassens clown, den som värnade om rättvisan eller den duktiga, ambitiösa 
flickan.  

Att bli ambitiös har varit ett sätt att få bekräftelse, att synas, det tror jag helt klart. I 
och med att hennes sjukdom varit, att det varit så fixerat kring det så har det krävts 
ytterligheter för att synas liksom. Jag har valt att prestera, mina syskon halt valt annat, 
kanske att ta droger och så där men jag tror att man väljer lite olika vägar för att 
synas. För mig blev det att alltid vara bäst och vara högpresterande.  

 
Samtidigt har ett flitigt utnyttjande av roller ibland lett till stora svårigheter. Fasaden, eller 
rollen, som många informanter vittnar om, skyddar det innersta självet från yttre angrepp, 
men drivet alltför långt kan denna fasad hota hela existensen. En informant berättar  

Jag var så otroligt osäker och hade inget självförtroende alls. Men jag spelade ju 
jättekaxig och glad och gapig och säker. Det var mitt enda sätt att vara på på jobbet 
och med kompisar och killar/�/ Jag kände mig helt personlighetskluven ibland, liksom. 
Stenhård utåt och precis livrädd inuti, att jag inte dög/�/Till slut funkade det inte 
längre och �vem var jag?�, liksom. Det blev för jobbigt och jag orkade inte mer och tog 
en massa tabletter.    
   

Några informanter beskriver hoppet och föreställningen om en bättre tillvaro, ibland 
kombinerad med en mer uttrycklig gudstro. Även nyfikenhet på sig själv och livet, stolthet, 
envishet och outgrundlig styrka har fått dem att härda ut och utvecklas. 
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Ett jävlaranamma och en stolthet som heter duga och jag ger mig inte! Jag vet inte, 
nånstans har jag ju hittat en styrka hela tiden när det verkligen har varit riktigt illa, 
men jag vet inte riktigt var den styrkan kommer ifrån.  

 
Informanterna ser sig ofta som aktiva barn. Man har ägnat stora delar av fritiden åt idrott eller 
kompisar. Samtidigt påpekar några att de varit relativt ensamma barn som ibland känt ett stort 
utanförskap. Ensamheten har även medfört en möjlighet till lugn och ro. Genom en 
fantasirikedom har man funnit nöje i att leka ensam. En informant beskriver sitt 
dagdrömmande som en tillflyktsort och ett sätt att få utlopp för känslor och behov på.  

Jag hade så många låtsaskompisar. Såna här äventyr och trygghet. Massor av kramar 
som jag inte fick i verkligheten, men också mycket ilska. Ja känslor överhuvudtaget.  

 
Mer kontemplativa och kreativa hobbys såsom handarbete, läsning, teckning eller musik 
förekom också. Dagboksskrivande har varit ett annat återkommande intresse hos barnen. En 
informant berättar att naturen, och särskilt skogen, varit en stor källa till tröst och glädje i sin 
generositet och oförställdhet. Ett annat sätt att hantera en påfrestande tillvaro är att försöka 
förstå sig själv och göra sin historia mer begriplig.  

Jag har hela tiden försökt och sökt efter sanningen om mig själv på nåt vis, varför jag 
är såhär mot mig själv. 

 
För många individer har partnerrelationer ofta inneburit en första möjlighet till kärlek och 
bekräftelse. Förhållandena har även hjälpt till i identitetsformandet. Att resa har varit ett annat 
sätt att hantera svårigheter. Det har även bidragit med möjlighet att pröva nya beteenden, samt 
med flykt och upptäckarglädje. Att byta arbete eller bostadsort har under vuxenlivet fungerat 
som reglering av närhet och frihet.  
 
4.2. Stöd från släkt och vänner 
Alla informanter utom två uppger att de haft någon annan vuxen släkting som fungerat som 
ett extra stöd. Man känner stor tacksamhet mot stödpersonen men ser även släktskapets 
begränsningar. I något fall har jämnåriga kompisar fungerat som stöd. Att bli sedd av någon 
är också det som man uppger hade varit önskvärt och verksamt under den svåra tiden.  
  
Pappan har i de fall han blivit kvar i familjen fått dra ett stort lass. En informant skildrar den 
lättnad som kunde uppstå när den psykiskt sjuka mamman blev inlagd på sjukhus. 

[När mamma var inlagd] kunde pappa fokusera på oss barn. Men som jag minns det, 
han blev ju så utmattad av allt, både stå emot henne och försöka hjälpa oss. Jag har 
bara ett minne av att pappa var väldigt trött. 

  
Med ett litet skyddsnät blev behovet av stödpersonen, både som förebild och som en källa till 
trygghet stort, vilket medförde en ständig oro.    

I och med att jag bara hade en sjuk mamma och ingen pappa, så hade jag ju bara 
mamma som förebild. Förutom min mormor som kom och gick, men jag visste ju aldrig 
om hon skulle vara där eller försvinna, så det var ju också, samtidigt som hon var en 
trygghet så vet jag att de gångerna hon åkte hem så rasade min värld. Jag grät i flera 
dagar när hon försvann liksom. Det var ju rädsla också, en ständig rädsla. 

 
Ibland har mor- eller farföräldern haft en mer känslomässigt stödjande roll, ibland en mer 
praktisk. Lojalitetsband mellan morföräldrarna och mamman har dock förhindrat närheten 
mellan barnet och stödpersonen.    

Mormor har ju varit en trygghet, fast jag har ju aldrig kunnat berätta för henne om hur 
saker och ting har legat till och jag har inte kunnat prata känslor med henne heller för 
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att hon har ju försvarat mamma in i det sista. Men hon har ändå varit en trygghet för 
mig, hon har funnits där. 

 
En person menar att mamman kunnat fungera som en kärleksfull förälder trots sin fysiska 
sjukdom och beskriver också den hjälp vännerna bidragit med. 

Nä jag behövde aldrig [extra stöd från andra]. Mina föräldrar lärde mig att bli stark 
och jag var stark och det viktiga var att jag fick kärlek och blev sedd och att jag hade 
vänner. Vänner är väldigt viktigt, hade jag varit mobbad också, då hade det nog varit 
väldigt svårt, tror jag. Det behöver inte alltid vara nån vuxen som finns där. 

 
4.3. Stöd från anhörigföreningar eller sjukvården 
De flesta informanters upplevelser härrör från tiden innan anhörigföreningar och ingen har 
därför under barndomen fått stöd från liknande grupper. Beskrivningarna av sjukvården är få 
eller negativa. Bristande kompetens vid bemötandet av den unga anhöriga, otillräcklig 
information till närstående och ett system där både den sjuka och anhöriga har fått agera 
försökskaniner i utprovande av mediciner och behandlingar, framställs med viss ilska. 
 
5. Informantens syn på sig själv och föräldern idag 
Under denna rubrik återges tankar och känslor som informanten har om sig själv, mamman, 
omgivningen, bildandet av egen familj och yrkesliv, samt om sin egen situation så som den 
ser ut idag. Tankar kring hur livet skulle ha tett sig med en frisk mamma ingår också. 
Reflektioner kring åtgärder som skulle ha varit verksamma avslutar detta tema.   
 
5.1. Tankar om sig själv  
Flera informanter uppger att de bara för ett par år sedan inte skulle kunna ha ställt upp på en 
intervju. Detta antyder dels att upplevelserna kräver en period av egen bearbetning, dels att 
informanterna tar ansvar för sig själva. Bearbetningen har ofta tagit formen av en 
psykoterapeutisk behandling och nästan alla individer i studien har gått eller går i någon form 
av terapi. Av dessa uppger samtliga att terapin varit nödvändig, ett par säger att den t.o.m. 
varit livsavgörande. Bland annat menar man att behandlingen bidragit till ökad förståelse för 
egna känslor och reaktioner, kunskap om gränser, återskapad förmåga att känna tillit, samt ett 
återfinnande av det egna jaget. Man har fått den validering och det utrymme som många 
gånger saknats under barndomen. Under terapin har man ofta satt fingret på olika svårigheter 
som innan bara inneburit ett vardagligt kaos. Från att ha varit sin ångest har man kunnat börjat 
betrakta sin ångest.  

Jag har ju alltid varit ensam med mina känslor och det är ju inte förrän nu de senaste 
två åren som jag har kunnat öppna upp och vara ärlig mot mig själv och andra 
människor /.../Jag har väl inte riktigt tänkt, det är ju nu allt kommer ikapp en liksom, 
att �jaha det kanske är därför allt är som det är�. 

 
Uppväxttidens svårigheter har även med terapins hjälp även fört med sig en större förståelse 
för olika livssituationers komplexitet och i synnerhet för innebörden av att ha en svårt sjuk 
förälder. Man upplever sig mer nyanserad i synen på livet och att man inte dömer andra lika 
lätt.  

Jag tycker att jag ändå fått en förståelse för andra personer som befinner sig i liknande 
situationer, att det är mer komplext än vad man tror, än att bara bli sjuk. För det är så 
många andra som blir drabbade runtomkring. Man ser ofta bara den här personen som 
har den specifika sjukdomen men det pågår en minst lika stor problematik runtomkring. 

 
Under intervjuerna återaktualiseras olika minnesbilder och emotioner. Informanterna vittnar 
om öppna psykiska sår vars läkning försvåras av de mångfacetterade känslor som 
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omständigheterna väcker. Några individer beskriver den inre kampen mellan medkänsla för 
den sjuka och sorgen även över dennas förluster. Samtidigt väcker mammans manipuleringar 
och okunnighet ilska. Man ser skillnaden mellan det hjälplösa barnet man var då och den 
kompetenta vuxna man är nu, även om tillfällig utsatthet lätt grumlar den överblicken. 
 
Invanda mönster av hänsynstagande och rädsla av olika slag skildras. Man kan ännu vara rädd 
för mammans utbrott eller manipulationer, känna stor osäkerhet inför framtiden eller vara 
rädd för egna känslor eller uppdykande minnen. Några med en psykiskt sjuk mamma talar om 
en permanent ärrbildning i själen eller en själslig hemlöshet. De bär på återkommande 
existentiella spörsmål och stundtals tvivel om livets meningsfullhet. Man ställer sig även 
frågor som �varför blev just jag så utsatt?�, �varför såg ingen mig?�, �varför älskar inte min 
mamma mig?�. Funderingarna innehåller besvikelse, ilska och sorg. 

Jag har blivit uppfostrad till att anpassa mig och sen krockade ju det där jättemycket 
när jag väl kom på att det kanske inte är så. Det var ju en otrolig sorg, att jag har gjort 
så mycket mot mig själv och trott på den här lögnen. På ett sätt skulle jag vilja möta 
nån som kände mig när jag var liten och höra hur dom skulle beskriva mig, samtidigt 
som jag kanske inte ens skulle vilja veta. 

 
5.2. Tankar om egen familj 
Individerna hyser rädsla för att �bli som hon�, som mamman, eller för att sjukdomen ska vara 
ärftlig. Bara en informant har egna barn och flera individer uppger sig vara eller ha varit 
tveksam till att skaffa barn. Detta av rädsla för att en latent sjukdom ska blomma upp eller att 
barnet ska få mammans syndrom. Ibland finns en mer odefinierad tveksamhet till barn. I flera 
fall har mammans likgiltighet eller motvilja inför barn motverkat den egna lusten att skaffa 
familj. En informant upplever sig som nyligen frigjord från sin psykiskt sjuka mammas 
påverkan och vill inte binda upp sig igen. 

Det är som om att hon måste få vara barnet som alla tar hand om och allt kretsar kring 
henne. Ibland har jag väl funderat på familj men det är en låda jag stänger ganska fort. 
Jag är less på att ta hand om folk, ja henne då.  

 
5.3. Tankar om yrkesval 
Den kaotiska tillvaron, bristen på självkänsla och obefintligt stöd från viktiga anhöriga har i 
många fall försvårat etablerandet av ett yrkesliv. Av informanterna har de flesta en 
högskoleutbildning, men ibland har utbildningen fått vänta till 30-årsåldern. Utbildning och 
karriär har fått prioriteras bort under en viss tid.  

Jag har aldrig haft en massa ambitioner utan jag har mest bara försökt överleva, 
liksom. Mitt liv har handlat om att överleva och jag har nöjt mig med det. 
 

Flertalet av informanterna har valt att arbeta med människor som har det svårt på olika sätt. 
Bland informanterna förekommer bl.a. psykologstudenter, läkare och specialpedagoger. 
Majoriteten av dessa menar att omständigheterna under barndomen helt eller delvis påverkat 
yrkesvalet och att barndomserfarenheterna ger en fördel i arbetet. Ett par individer uppger att 
deras yrkesval blivit direkt motarbetat av mamman eller syskonen, av rädsla för de 
förändringar detta skulle betyda för rollerna och familjesystemet. 
 
5.4. Tillbakablickande tankar om uppväxten och mamman 
Identifikationen med den sjuka mamman har ofta varit stark, samtidigt som mamman i många 
fall knutit barnet tätt intill sig. Retrospektivt undrar en del informanter med en psykiskt sjuk 
mamma varför man lagt ner så mycket tid på att försöka förändra henne, eller varför hennes 
erkännande varit så viktigt. Särskilt när det ofta visat sig vara ett omöjligt projekt att 
tillgodose mammans verkliga eller fantiserade behov. Sorgen över förspillda år eller över den 
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dåliga relationen till mamman är ibland stark. Tre av individerna har inte haft någon eller 
mycket dålig kontakt med mamman under det senaste halvåret. En individ, den äldste bland 
deltagarna, menar att känslorna inför uppväxten till en övervägande del består av glädje. 
Utöver denne anser sig bara en informant ha en normal relation till mamman idag.  
 
Generellt, om än i olika grad, tycker informanterna att barndomserfarenheterna bidragit till att 
göra dem starkare. Lärdomarna och insikterna har emellertid varit dyrköpta. Uppskattandet av 
tillvaron är ofta långt ifrån givet och bearbetningen av händelserna har i olika omfattning 
inneburit stunder av förakt, avsky, modlöshet och uppgivenhet, liksom aptitlöshet, 
sömnstörningar, panikattacker, fysisk smärta och depressioner. Informanterna uttrycker även 
en stolthet över att ha överlevt dessa mycket svåra erfarenheter.   

Men nånstans är jag också, inte glad över det men. Alltså det som har hänt har hänt 
och det har gjort mig till den människan jag är idag. Och jag är väldigt stolt över att 
jag är där jag är med tanke på allt som har hänt. För många människor kanske skulle 
ha gett upp för länge sen och suttit med en spruta i armvecket eller ja, vad som helst. 
Men jag har nånstans funnit en styrka i det, men samtidigt som det är en enorm sorg för 
att jag gått miste om en barndom och måste arbeta så mycket med det nu. Det är lite 
jobbigt. Det försvinner väldigt mycket tid och tankar och sömn, hela livet blir ju 
påverkat av det som har varit. 

 
Informanterna menar att de på flera sätt blivit berövade sin barndom, men att man fått något 
annat i gengäld. En person uppger att denne försöker återskapa sin barndomstid genom att så 
ofta som möjligt och med sorglöshet ge sig hän nuet. Den lugna vardagen tas, efter en 
turbulent uppväxt, emot med glädje och tacksamhet.  

Jag känner att jag bestulen på lite av min barndom samtidigt som jag tycker att jag 
väldigt fort blev vuxen, vilket var bra. Och har lätt att ta ansvar och ser ganska lätt på 
saker och ting. Alltså jag är väldigt lugn inför kriser och har en trygghet. Jag är nöjd 
med livet. Det är väl lite så att har man varit med om nåt sånt här så är 
normaltillståndet nåt eftersträvansvärt. 

 
Många påtalar svårigheten att skilja mellan sjukdom och person, särskilt om det rör sig om ett 
kroniskt psykiskt tillstånd. Personen bakom sjukdomen skymtar till när informanterna nämner 
saknaden efter mamman eller glädjestunderna tillsammans med henne. Den kärlek som 
informanterna känner för mamman formuleras ibland trevande.  

Men jag har känt att visst saknar jag mamma jättemycket, det är ju ändå min mamma, 
alltså jag älskar henne fast hon har betett sig som hon har gjort och varit dum, fast jag 
vet inte om jag saknar henne eller en mamma eller den kompis hon var när vi var sams. 

 
En informant beskriver tacksamheten över att den somatiskt sjuka mamman själv bar sin 
sjukdom och undvek att involvera barnet i sitt lidande. Denna kärlek innehåller även ett inslag 
av beundran.  

När mamma blev väldigt, väldigt sjuk så fanns det ett mod. Alltså hon har aldrig klagat 
i hela sitt liv, eller �varför händer detta mig?�, alltid positiv. Höll hon på att kvävas för 
att hon hostade, för det blev ju så på slutet, så sa hon �nejdå det är bara lite 
högfärdshosta!� Och ju mer det blev så, ju mer beundran blev det. En sån otroligt 
fantastisk person!    

 
Ifrågasättande av sjukdomen som enskilt bidrag till den svåra situationen förekommer också. 
Försvårande omständigheter såsom andra vuxnas okunskap och oförmåga att skydda det lilla 
barnet uppfattas ibland som värre än sjukdomen i sig. Parallellt med detta finns även en 
förståelse för och vilja till att ta eget ansvar för sin situation. Man vill frigöra sig från 
mamman och sjukdomen och skapa sitt eget liv. Man menar att de beslut som man fattat 
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visserligen har influerats av barndomserfarenheter och invanda mönster, men man vill gärna 
ta tillbaka makten över sin tillvaro. 

Att säga att allt är mammas fel, det vore ju som att kapitulera, liksom. Hon är hon och 
jag är ju jag!      

 
5.5. Tankar om livet med en frisk mamma 
Denna hypotetiska fråga ger upphov till vitt skilda reaktioner och svar. Ett par informanter 
menar att det är omöjligt att svara på hur tillvaron och man själv skulle ha tett sig om 
mamman varit frisk. En annan säger att livet inte skulle ha varit annorlunda. Många tror dock 
att en barndom i en mer välfungerande miljö skulle ha påverkat de flesta aspekter av 
existensen genom en komplex orsakskedja. En mer psykiskt och fysiskt uthållig mamma hade 
kunna stödja sitt barn på ett mer adekvat sätt och själv kunnat agera mer moget. Detta hade 
kanske förbättrad sammanhållningen inom familjen, vilket i sin tur skulle ha givit individen 
större stabilitet och kompetens i de egna relationerna etc. 

Då kanske det hade funnits en pappa i mitt liv. En familj, det är ju inte säkert, men det 
hade nog inte varit så mycket män i hennes liv, för det har sprungit män fram och 
tillbaka hela tiden/�/ Hon kanske hade varit, jag vet inte, lagat mat. Hon hade kanske 
haft ork till saker, ork att göra saker med mig och följt med mig på aktiviteter. Jag gick 
aldrig på aktiviteter när jag var liten för det var ingen som ville följa med mig. Mitt liv 
hade nog sett väldigt annorlunda ut idag om jag hade haft en stabil mamma när jag var 
liten. 

 
Upptagenheten kring mammans sjukdom har fått individen att söka andra vägar till 
bekräftelse. En informant menar att kränkningar, maktlöshet och mobbing under 
barndomsåren skapat ett behov av att känna inflytande över andra, något som fått denna att 
göra en betydande klassresa. Denna person är övertygad om att tryggheten i en mer stabil 
uppväxt hade inneburit färre äventyrliga val, mindre mod och därmed kanske mindre 
framgång. Att sträva bort från sådant som man förknippar med mamman i sökandet efter en 
egen riktning har ibland betytt att man rört sig mellan ytterligheter. Några tror också att 
mammans/familjens svaga intresse för individen och de lågt ställda förväntningarna givit en 
stor frihet i valet av t.ex. yrke.  
 
5.6. Vad hade varit verksamt?   
En informant betonar behovet av att från sjukvården få information om mammans sjukdom. 
Man har också saknat en vuxen att tala med eller att göra saker med utanför hemmet under de 
svåra perioderna. Längtan efter att bli sedd och hörd har dock ofta kolliderat med tvivel mot 
personalen i skolan eller mot någon samtalskontakt. Djupa skuld- och skamkänslor för att 
avslöja den familjehemlighet som sjukdomen ibland var, gjorde att man ogärna tog kontakt 
med utomstående. Rädsla för överreaktioner, för att bli stämplad som defekt eller för att vara 
illojal mot föräldrarna verkade också hindrande. Ett vardagligt lidande kan även bli ett 
normaltillstånd för individen. I mötet med barnet krävs då tajming, att närma sig barnet på ett 
respektfullt och känsligt sätt, vilket framkommer i två uttalanden.  

Det blir mycket fokus kring hur mamma har det. Det är klart att den ultimata 
situationen skulle vara att man skulle sätta sig i enrum och �hur mår du av det här, hur 
känner du för det?� Det utrymmet fanns inte.  
 
Hade nån frågat mig när jag var liten �vill du ha hjälp?� då hade jag nog sagt �nej jag 
behöver ingen hjälp, stick åt helvete! Jag är normal, jag vill inte gå på nån kokokurs�, 
man hade ju den inställningen. 
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6. Sammanfattning av resultat 
Informanternas minnesbilder av uppväxtförhållandena och mamman är ofta tydliga och 
förknippade med starka känslor. Berättelserna har både många likheter och ett antal 
skillnader. En mängd olika faktorer såsom sjukdomen, de faktiska händelserna samt 
informantens egen och anhörigas personlighet, har påverkat familjesystemet genom ett 
komplicerat samspel.   
 
Vad gäller själva sjukdomen är dess förlopp, tillståndets omfattning och kronicitet, samt när i 
barnets utveckling som insjuknandet skedde av stor vikt för familjen och barnet. Även andra 
omständigheter, som har uppkommit i sjukdomens kölvatten, t.ex. föräldrarnas separation och 
barnets försämrade eller förlorade kontakt med pappan, är betydelsefulla. Barnet har, särskilt i 
dessa familjer, fått inta den vuxnes roll genom att tillhandahålla mamman praktiskt och 
emotionellt stöd, samt se efter sina egna behov.  
 
Bristen på stabilitet i omsorg och situation har för informanten ofta medfört utsatthet och 
mobbing, självdestruktivitet, psykopatologi och en känsla av utanförskap. Samtidigt har 
erfarenheterna kring mammans sjukdom bidragit till ökad empati, inre styrka och fördjupad 
förståelse hos individen. Stöd från �reservföräldrar�, skola och vänner samt ett aktivt, 
optimistiskt och envist sinnelag har varit de främsta komponenterna för en god utveckling. En 
psykoterapeutisk behandling i vuxenåldern har i de flesta fall haft mycket stor betydelse.     
 

DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att undersöka upplevelsen och följderna av att under uppväxten ha haft en 
svårt sjuk mamma, med fokus på informantens egna tankar och känslor. Resultatet av studien 
pekar på att svårigheterna som uppstår i anslutning till sjukdomen kan vara övergripande, 
djupgående och långvariga. Pappans frånvaro eller oförmåga till moget föräldraskap blir 
särskilt betungande för barnet, som då påtvingas ett vuxenansvar. Socialt stöd, vissa 
personlighetsdrag hos barnet och en psykoterapeutisk behandling under vuxenlivet anges av 
informanterna som de viktigaste komponenterna för att hantera den svåra situationen som 
mammans sjukdom bidragit till.    
 
Diskussion av metod 
Det retrospektiva tillvägagångssätt som använts i den aktuella studien valdes utifrån etiska 
och praktiska överväganden. Att intervjua redan utsatta barn är förenat med flera svårigheter. 
Det är heller inte säkert att materialet hade blivit lika omfångsrikt utan den vuxnes mer 
distanserade perspektiv. 
 
Forskarens förförståelse för och förväntningar på det aktuella ämnet kan bidra till att dennes 
föreställningar bekräftas genom selektiv uppmärksamhet. Att vara öppen inför det material 
som informanten bidrar med, genom att inte ha en alltför snäv frågeställning, samt vara 
mycket noggrann i analyserandet av materialet borgar för god empirisk förankring, som är ett 
kriterium för validitet (Langemar, 2005). Informanternas öppenhet, spontanitet och 
känslomässiga uttrycksfullhet har i hög grad överskridit mina förväntningar, liksom 
intervjumaterialets brokighet och ofta mycket svåra innehåll. Studien kan kanske därför, 
åtminstone i detta avseende, anses ha hög trovärdighet. En vanlig felkälla i forskarens 
förhållningssätt är att låta en detalj i materialet få en överdrivet stor betydelse (ibid.). Denna 
risk kommenteras under Slutord. 
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Komplexiteten kring situationen för barn med svårt sjuka mammor blev särskilt tydlig under 
analysen av intervjumaterialet. Det visade sig omöjligt att indela informanterna utifrån 
mödrarnas diagnos, då det utöver den fysiska sjukdomen även ofta fanns en svårartad och 
odiagnostiserad psykisk problematik. Denna iakttagelse av samsjuklighet går i linje med 
tidigare forskning (Lundin, 2001). Mer renodlade diagnoser hade givit en tydligare 
rapportering av resultat. Säkerligen hade även en annan indelning av tema bättre kunnat 
klargöra fenomen kring individens upplevelser, då det även här sker en viss överlappning.  
 
Generaliserbarhet  
Eftersom det i den aktuella studien bara ingår en informant med en renodlat fysiskt sjuk 
mamma, kan generaliserbarheten för individer som under uppväxten haft en mamma med en 
fysisk sjukdom vara låg. Däremot kan generaliserbarheten antas vara relativt god för personer 
som under uppväxten haft en mamma med en svår psykisk störning och som också �klarat sig 
bra� upp i vuxenåldern. 
 
Omständigheter kring förälderns sjukdom 
Inför datainsamlingen gjordes ingen annan avgränsning kring mammans diagnos än att det 
skulle röra sig om en svår sjukdom. Ändå kom majoriteten av tillstånd att handla om psykiska 
syndrom. Även i de fall där sjukdomen primärt var fysisk, men där informanten misstänkte en 
odiagnostiserad psykisk problematik, kom intervjumaterialet att nästan enbart beröra den mer 
psykiska störningen och dess konsekvenser. Möjligen beror denna oväntade fördelning i 
intervjumaterialet på att mammans psykiska syndrom, i kombination med annan stress, 
påverkat familjerelationerna på ett mer omfattande sätt än en (enbart) fysisk sjukdom skulle 
göra. De spår som relationssvårigheterna satt hos barnet kan vara djupgående och man kan då 
föreställa sig att det finns ett stort behov av att få erfarenheterna bekräftade, vilket lett till 
deltagande i intervjun.  
 
Någon avgränsning av förälderns kön gjordes inte, men studien kom att behandla upplevelsen 
av en sjuk mamma utifrån de informanter som valde att delta. I studien är pappornas frånvaro 
påtaglig. I flera berättelser förekom pappan inte alls eller så beskrevs han mycket skissartat. 
Bara i den familj där mamman tillfrisknat från sin psykotiska sjukdom och där informanten är 
en man beskrivs pappan i genomgående positiva ordalag. I de flesta andra fall väckte minnet 
av pappan få känslor eller funderingar. Man kan föreställa sig att den förlorade kontakten 
innehåller en stor sorg som trängs bort ihop med minnet av pappan och därmed gör honom 
�oviktig�. Tidigare forskning (t.ex. Goodman & Gotlib, 1999) gör det dock angeläget att 
betona den centrala roll som pappan har i stödjandet av den sjuka mamman och barnet.  
 
En sjuk mamma bär, särskilt i de fall hon är den primära vårdgivaren och alldeles speciellt om 
hon därtill är ensamstående, en tung börda när det gäller att både ta hand om sig själv och sitt 
barn. Enligt traditionella könsroller har dessutom en kvinna/mamma högre förväntningar på 
sig att vara omvårdande och förstående än vad mannen/pappan har (Magnusson, 2002). Detta 
kan medföra att kvinnan/mamman som inte förmår leva upp till barnets, eller samhällets, 
behov, önskemål och krav får bära en större skuld än mannen/pappan, vilket i sin tur 
ytterligare belastar mor-barnrelationen.   
 
Under intervjuerna framkom uppgifter om försummelse av barn, samt psykisk och fysisk 
barnmisshandel i en oväntat hög grad. Forskning tyder på att barn till psykiskt sjuka föräldrar 
löper en förhöjd risk att vanvårdas (Gillberg & Hellgren, 2000; Johnson et al., 2006). Dock 
orsakas barnmisshandel relativt sällan av att föräldrarna är allvarligt psykiskt störda. Man 
menar att misshandeln är generellt vanligare i de familjer där relationen mellan föräldrarna 
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redan innan barnets födsel är dålig. Även okunskap om hur barn fungerar, låg självkänsla hos 
föräldrarna, social isolering och ett svårtillfredsställt barn ökar risken för misshandel 
(Fahrman, 1993).  
 
Vad gäller själva sjukdomsbilden hos mamman, är dess förlopp av viss betydelse för barnets 
välmående. Ett insjuknande tidigt i barnets liv kan enligt studier medföra ett fortsatt dåligt 
samspel med mamman och i förlängningen en förhöjd risk för psykiska störningar hos barnet 
(Diareme et al, 2007; Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Den aktuella studien visar 
att det i de fall då insjuknandet sker senare under barndomen även finns minnen av en 
välfungerande mamma, vilket under uppväxten väckte både ilska och besvikelse, men också 
tillförsikt. I intervjuerna framkommer även vissa upplevelsemässiga skillnader som grundar 
sig i mammans typ av sjukdom. En fysiskt sjuk mammas långvariga lidande eller akuta, 
livshotande tillstånd framkallar stor ångest hos barnet. En snabb viktminskning eller 
utseendeförändring hos mamman skapar ängslan och hjälplöshet. Den psykiskt sjukas 
beteende kan istället framstå som mer förvirrande och oberäkneligt. En stor skillnad mellan 
dessa två tillstånd är känslan av skam hos barnet. Omgivningen ser med blidare ögon på en 
fysisk sjukdom än en psykisk, varför barnet ibland tvingas använda ett fysiskt syndrom för att 
skyla över ett psykiskt fenomen. Detta understryker vikten av en fortgående förändring av 
samhällets syn på psykisk sjukdom.   
 
Informanten, uppväxten och vuxenlivet 
Inför datainsamlingens början hade tio informanter anmält sitt intresse. Av dessa nio kvinnor 
och en man drog sedan tre personer tillbaka sin intresseanmälan. Dels antyder detta 
spörsmålets känslighet, dels föranleder det en diskussion kring varför 90 % av det 
ursprungliga antalet deltagare är kvinnor. Det kan tänkas att flickorna är mest utsatta av 
mödrarnas sjukdom, eftersom mamman i egenskap av kvinna är den primära förebilden för 
döttrarna.  Den traditionella synen på båda parter, både flickor och mammor, som mer lojala, 
tröstande och förstående än pojkar/pappor, ger sig möjligen också till känna i denna 
snedfördelning i studien. Denna föreställning om könsspecifika egenskaper kan ha bidragit till 
att skapa förväntningar på omvårdnad från bägges sida. Genusforskare menar att 
flickor/kvinnor i högre grad än pojkar/män grundar sitt egenvärde på att vara en del i en viktig 
relation och får ofta finna sig i att ha ett förstahandsansvar för andra (Crafoord, Grebo & 
Stövegård, 1994; Magnusson, 2002).   
 
I intervjuerna framkom, som tidigare påpekats, en oväntat hög grad av dysfunktion i 
familjerna. De individer som deltar i studien är sådana som klarat sig bra trots, i de flesta fall, 
mycket svåra hemförhållanden. De har dock inte gått igenom upplevelserna oberörda och 
några medverkande har också fått allvarliga sviter av erfarenheterna. Uppgifter om 
suicidförsök förekommer, liksom användning av droger och annan självdestruktivitet. Detta 
väcker tankar om vad man egentligen kan lägga in i ett uttryck som �klarat sig bra�. Det är 
även intressant att de kvinnliga informanterna i studien många gånger beskriver egenskaper 
hos sig själva som traditionellt ses som manliga, t.ex. självständighet, självtillräcklighet, 
risktagande, bestämdhet, kraftfullhet och aggressivitet (Magnusson, 2002). Är det bl.a. en 
förmåga att på ett konstruktivt sätt överskrida könsrollsförväntningar som skiljer 
informanterna åt från dem som fastnat i psykopatologi, kriminalitet eller missbruk? Att 
reagera med ilska på orättvisor och känslomässiga övertramp kan kanske också ses som ett 
hävdande av egna rättigheter och värde. Man kan spekulera i om dessa individer har en större 
förmåga till integritet och oberoende än de individer som inte klarar sig lika bra. 
 



 31

Inte minst då informanternas ålderspann är stort, från 24 till 51 år, ger detta en brokig 
redogörelse av tankarna kring sig själv, sitt liv och relationen till föräldern. Man befinner sig i 
olika stadier av emotionell bearbetning, identitetsutveckling, yrkesliv och familjebildning. 
Gemensamt för informanterna är dock att den sjuka mamman väcker känslor. Berättelserna 
dominerades med två undantag (de informanter med en friskförklarad respektive avliden 
mamma) av ilska och besvikelse. Det kan tänkas att försoningsarbetet med mamman och de 
egna upplevelserna försvåras av att mamman ännu idag är sjuk och fortfarande påminner 
individen om oberättigat lidande eller fortsätter att utsätta individen för prövningar. Banden 
mellan mor och dotter är ofta starka, liksom lojaliteten, och några individer hyser ännu en stor 
längtan efter mammans bekräftelse.   
 
Behovet av bekräftelse har för flera informanter även inneburit ett upprepat ingående i 
destruktiva partnerrelationer. Dessa upprepningar kan delvis bero på personens 
anknytningsmönster, dvs. de inre prototyper för samspel med andra som grundläggs hos 
barnet redan under dess tidigaste levnadsperiod. Dessa anknytningsmodeller har visat sig vara 
relativt stabila in i vuxenlivet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Kanske är det också 
ett senare inlärt mönster av omhändertagande som lockat informanten till personer med 
svårtillfredsställda behov. Beattie (1990) menar att det ständiga och fruktlösa tvånget att 
hjälpa andra ofta leder till starka känslor av skuld, skam och ilska; känslor som ofta kommer 
till uttryck i informanternas berättelser.   
 
Gemensamt för informanterna är också att skolan, trots viss utsatthet och mobbing, fungerat 
bra. Den har inneburit socialt stöd i form av vänner, ökad självkänsla och kompetens, samt 
ofta setts som en fristad. Detta belyser det tunga ansvar som skolan har. En engagerad och 
kompetent lärare kan få stor betydelse i den unga människans liv. Samtidigt betonar studien 
behovet av en lättillgänglig elevvård. Tröskeln till kuratorn eller skolpsykologen måste vara 
så låg att även en elev, vars vuxentillit utnyttjats, törs söka sig dit.  
 
Tidigare studier av känslomässig motståndskraft betonar de skyddande faktorer som känsla av 
kontroll, självständighet och engagemang utgör, liksom en öppenhet för förändring. Werner 
(1995) framhåller de positiva förändringar som vuxenstudier och yrkesutbildning ofta har för 
individens självkänsla och autonomi. Det kan därför anses som viktigt att värna om 
möjligheten till vuxenutbildning. Samtidigt antyder Werners påpekande den relativa, 
skyddande effekt mot påfrestningar som en hög begåvning kan ge. En tanke kring begåvning 
är att den förmåga till anpassning och självständighet som ibland krävs av barn till psykiskt 
sjuka föräldrar, förutsätter och utvecklar ett antal kognitiva färdigheter.  
 
Möjlighet till förändring uppkommer också genom psykoterapeutisk behandling. Nästan alla 
informanter har under vuxenlivet gått i psykoterapi. Den beskrivs som mycket värdefull och 
ibland avgörande för den egna utvecklingen och välbefinnandet. Detta framhåller vikten att 
till en rimlig kostnad få tillgång till psykoterapi, oavsett dess teoretiska inriktning.  
     
Något som skiljer den aktuella studiens resultat från tidigare forskning av högriskbarn och 
riskfaktorer är avsaknaden av aspekter runt familjens ekonomi. Ingen av informanterna 
nämnde någon betydelse av eventuella ekonomiska svårigheter. Detta kan anses förvånande 
då många av mödrarna dels sjukpensionerats redan som mycket unga, dels var ensamstående 
med flera barn. Kanske hamnar ekonomiska problem i skymundan av större svårigheter, 
kanske är en del av den forskning som bedrivits kring högriskbarn inte till alla delar 
generaliserbar till svenska förhållanden, pga. vårt relativt goda välfärdssystem?     
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Barnets hantering av stress 
Att en viss stresshanteringsteknik kan anses som mer eller mindre adaptiv och adekvat utifrån 
en specifik situation, ålder eller utvecklingsperiod, framkommer i den aktuella studien genom 
flera exempel. Ett tillbakadraget yngre barn kan uppfattas som charmerande av de vuxna, 
medan en motsvarande osäkerhet i skolåldern kan leda till att det utsätts för mobbing av 
jämnåriga (Fahrman, 1993). Att inta en viss roll eller attityd kan vara en lämplig reaktion, 
men den kan även ha sin grund i ett mer omfattande �falskt själv�, som förhindrar personens 
utveckling och försämrar välbefinnandet (Winnicott, 1993). Vidare kan barndomens 
nödvändigt självförsörjande hållning i vuxenlivet ibland innebära att nära relationer undviks.  
 
I den aktuella studien finns det flera aspekter kring stresshantering, som inte tydligt uttalats i 
tidigare studier av högriskbarn. En av dessa är fallenheten att kunna njuta och tillgodogöra sig 
näring också från korta positiva stunder. Möjligtvis kan denna egenskap kopplas ihop med det 
optimistiska sinnelag som Werner (1995) funnit som befrämjande för stresshantering. Jag 
tycker ändå att skickligheten till njutning går utöver Werners begrepp och jag kopplar mer 
ihop den med en förmåga att vara närvarande i det rådande ögonblicket.   
 
En informant betonar den källa till tröst, frihet och njutning som naturen inneburit. Kanske är 
denna kärlek till naturen ett kulturellt fenomen som faller bort i många, företrädesvis 
utomnordiska, studier? Möjligtvis är närheten till naturen ett så självklart fenomen att den ofta 
förbises som stressreducerare. 
 
En annan faktor, som sällan diskuteras i tidigare forskning kring högriskbarn, är lekens 
betydelse. Ett par informanter i den aktuella studien beskriver spontant de stora möjligheter 
till lek som de haft under sin barndom. Leken är en form av självhjälp, där barn prövar olika 
roller, släpper ut otillåtna känslor, samt upprepade gånger bearbetar sina konflikter och 
begripliggör det svårförklarliga. Att leka stimulerar barnets kognitiva förmågor, kreativitet 
och problemlösningsförmågor (Fahrman, 1993; Winnicott, 1993).   
 
Ingen av informanterna uppger sig ha fått stöd från sjukvården. Informationen kring 
mammans sjukdom har ofta varit knapp och ibland har barnet setts som en resurs vid 
rehabiliteringen av föräldern. Denna skrämmande bild går dessvärre i linje med tidigare 
rapporter (Skerfving, 2005). 
 
Forskningen kring barn till psykiskt sjuka föräldrar påbörjades i Sverige inte förrän under 
mitten av 1990-talet, vilket gör att det under tiden för informanternas uppväxt inte fanns 
anhöriggrupper för barn till svårt sjuka föräldrar. Den aktuella studiens ursprungliga idé var 
att intervjua äldre tonåringar med erfarenhet av anhöriggrupperna samt personal som arbetade 
med dessa barn. Den första delen av detta uppslag fick snart nog förkastas av etiska skäl och 
den andra delen av projektet pga. anhöriggruppernas ointresse av att delta i studien. Några 
anhöriggrupper åberopade tidsbrist till följd av �överbeläggning� som skäl för att inte delta, 
andra menade att deras medlemmar inte passade studiens syfte (ens när inklusionskriterierna 
kom att omfatta vuxna individer). Man kan hoppas att detta förhållningssätt inte avspeglar de 
anhörigas möjlighet till tillträde till grupperna. Vidare kan man undra om ett barn, som från 
födseln haft regelbundna upplevelser av öppna eller mer subtila kränkningar (och särskilt om 
förälderns störning är odiagnostiserad och okänd för samhället), förmår föreställa sig att 
föräldern agerar felaktigt och inse sitt behov av extern hjälp. En av mekanismerna tycks ju 
just vara sammanblandningen av roller, ansvar och behov. Därför krävs andra vägar till stöd 
för barnet. Möjlighet till fritidsaktiviteter av olika slag, där trygga och stödjande vuxna är 
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närvarande, blir mycket viktigt. Sådan verksamhet torde även vara mindre stigmatiserande 
och hotande för de föräldrar som redan tyngs av mindervärde, oförmåga och svårigheter. 
 
Förslag till framtida forskning     
Denna studie belyser till viss del svårigheten att inom detta område utföra kvantitativ 
forskning. Samsjukligheten mellan olika syndrom gör att det inte alltid blir möjligt eller 
meningsfullt att särskilja en viss typ av fysisk sjukdom hos mamman från en viss psykisk 
störning. Dessutom kan den komplexa familjedynamiken och den kumulativa effekten kring 
sjukdomen göra att orsakssambanden blir oklara. Ofta kan själva angreppssättet, att bedöma 
mamma utifrån diagnos och barn utifrån diagnos (och senare utifrån förekomst av kriminalitet 
eller missbruk etc.) istället för funktionsnivå, ge en skev bild av de följder som en mammas 
svåra sjukdom kan ha på barnet.  Det är därför viktigt att utföra fler kvalitativa studier kring 
ämnet.  
 
Mowbray och Mowbray (2006) påpekar att forskningen kring konsekvenserna av att ha en 
psykiskt sjuk mamma i hög grad utförs på spädbarn eller barn i skolåldern. Detta fokus ger 
bara en begränsad bild av sjukdomens följder, då den största risken för att utveckla många 
psykiatriska störningar inträffar kring senare brytpunkter i människans liv, som när individen 
är på väg in i vuxenlivet (detta gäller för t.ex. bipolär sjukdom) eller när personen kan 
betecknas som vuxen (vilket gäller för t.ex. schizofreni hos kvinnor). Med tanke på den stora 
risken för barnet/individen att själv drabbas av stressrelaterade problem och psykopatologi är 
det angeläget att bedriva mer longitudinell forskning kring dessa familjer. 
 
Skerfving (2005) menar att hanteringen av och stödet till utsatta barn och familjer i många 
avseenden är mer framskriden utanför Sveriges gränser. Kvaliteten på de insatser den 
professionella hjälpapparaten kan erbjuda bör utvärderas, då preventiva åtgärder för psykiskt 
sjuka mammor har visat sig ge blandade resultat. Samtidigt måste det ske en 
kompetenshöjning hos den personal som arbetar med barn och föräldrar. Samverkan mellan 
olika organisationer bör utvecklas för att tidigt fånga upp och behandla berörda familjer. På 
den mest övergripande nivån måste samhällets syn på psykisk sjukdom förändras.  

 
Slutord 

 
Avslutningsvis följer några kommentarer kring titeln och kring arbetet med uppsatsen. �Det är 
ju ändå min mamma!� är en fras som spontant uttalades av nästan alla informanter. Denna 
mening antyder det hopp och de förväntningar som riktas mot en mamma, men också den 
livslånga funktion som en mamma har. Uttalandet användes för att sammanfatta olika känslor 
mot mamman, men främst för att uttrycka kärlek för och lojalitet med henne. Begreppet �svårt 
sjuk� förekommer också i titeln. Denna term saknar enligt Socialstyrelsen en närmare 
definition (personlig kommunikation med U. Gerdin, Socialstyrelsen, 13 sept. 2007).  
 
Under arbetet med rapporten fick många avvägningar göras. Som alltid utgör både 
intervjuande, tolkning av informanternas utsagor och tematisering en komplicerad och känslig 
uppgift. En risk kanske är att de mer positivt laddade minnena fallit bort under intervjun, då 
denna situation kan inbjuda till ett ökat fokus på negativt laddat material. Som 
rapportförfattare och psykologkandidat känner jag behovet att understryka att dessa 
informanter även har goda minnen och erfarenheter av sin mamma, även om de goda 
upplevelserna inte explicit uttryckts under intervjuerna. Utan dessa erfarenheter skulle de med 
största sannolikhet inte ha kunnat bli de motståndskraftiga individer de är idag.              
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Bilaga 1) Introduktionsbrev  
 
Stockholm den 
 
                                
                                  Förfrågan angående deltagande i intervju 
 
När en anhörig blir sjuk berör det alla i en familj. Mest utsatta är barnen, oavsett ålder. Deras 
berättelse hamnar ofta i skymundan av förälderns sjukdom. En större kunskap om de anhöriga 
barnens situation, känslor och tankar, skulle kunna leda till bättre hjälp både för den drabbade 
och för de anhöriga. 
 
Jag heter Satu Montonen och utbildar mig till psykolog vid Stockholms Universitet. 
Utbildningen avslutas med ett forskningsarbete omkring ett valfritt tema som utmynnar i en 
psykologexamensuppsats. Jag har valt att intressera mig för upplevelsen av att ha en allvarligt 
sjuk förälder. Därför vill jag samtala med vuxna barn till svårt sjuka föräldrar om 
erfarenheterna av denna situation. Frågorna berör främst de egna tankarna och känslorna 
omkring förälderns insjuknande.  
 
Jag önskar nu träffa Dig som har dessa erfarenheter. I egenskap av informant kommer Du att 
vara helt anonym. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och äger rum under maj, juni eller 
augusti 2007 på en plats som passar Dig. Den spelas in på ljudband, som efter bearbetning 
raderas. I uppsatsen kommer inga namn eller personliga förhållanden att redovisas, varför 
ingen kommer att kunna identifiera Dig eller Din familj.   
 
Den färdiga uppsatsen kommer att finnas arkiverad på Stockholms Universitet, Psykologiska 
Institutionen. Om intresse finns att ta del av uppsatsen går detta bra, då den kan erhållas från 
mig. 
 
Det skulle vara mycket värdefullt för mig om Du ville medverka i denna studie genom att dela 
med Dig av Dina upplevelser. Vid anmälan, eller om Du har några frågor, är Du välkommen 
att kontakta mig. Det går även bra att kontakta min handledare, universitetslektor Marie-
Louise Ögren.  
 
Med vänliga hälsningar 
Satu Montonen 
 
Satu Montonen                                                     Marie-Louise Ögren 
Tel: 070-520 98 42                                               Tel: 08-16 28 79 
E-post: satu_m@hotmail.com                              E-post: mlon@psychology.su.se 
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Bilaga 2) Intervjuguide  
 
Introduktion 
Presentation av studie och syfte 
Information kring intervjuns ramar; konfidentialitet och tid 
Förfrågan om genomläsning av resultatdel 
 
Bakgrundsinformation 
Informantens ålder 
Informantens och förälderns ålder vid insjuknandet 
Förälderns diagnos och tillstånd 
Annan förälder, syskon 
 
Omständigheter kring förälderns insjuknande 
Hur framkom det att föräldern var allvarligt sjuk? Hur långt var förloppet mellan misstanke 
om sjukdom och diagnos? Vilken kunskap om diagnos/prognos fick informanten?  
Hur upplevdes dessa situationer/informationer?    
Övriga familjens/släktens reaktioner? Omgivningens reaktioner?  
Tankar, känslor, omständigheter under sjukdomsperioden?  Under tillfrisknandet?  
  
Hur förälderns sjukdom har påverkat/påverkar informanten  
Upplevelse av att sjukdomen satt hinder/försvårat för informanten i sitt liv? 
Rädsla för förälderns återinsjuknande? För att själv, syskon eller barn ska drabbas?  
 
Faktorer som underlättat informantens situation och hantering av påfrestningar 
Beskriv dig själv som barn. 
Vad har varit till hjälp i hanterandet av denna svåra situation? Personliga egenskaper? 
Stöd i omgivning; i sjukvården eller anhörigföreningar, av familj, släkt eller vänner, på 
skola/arbetsplats? 
Föreställningar om andras uppfattning av informanten under uppväxten?  
Grad av öppenhet kring förälderns sjukdom? 
 
Hur informanten ser på föräldern och sig själv idag 
Hur ser relationen till föräldern ut idag? Vad tänker informanten om sjukdomen idag?  
Förändrad syn på livet? På föräldern? 
Informantens föreställningar omkring hur livet skulle varit utan sjukdomen. 
Retrospektivt: vilket stöd hade varit till hjälp? Vad skulle informanten gjort annorlunda? 
Har erfarenheterna fört med sig några positiva följder? 
 
Avslutning 
Frågor eller ytterligare reflektioner från informantens sida? 
Upplevelser kring att samtala kring detta svåra ämne?  
 
 
 
 
 
 
 
 


