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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Barn till psykiskt sjuka föräldrar har inte uppmärksammats förrän på senare år, vilket 
innebär att det idag finns vuxna barn som växt upp med en psykiskt sjuk förälder och fått bristfälligt 
stöd från sjukvården. Att leva med en psykiskt sjuk person kan påverka livet på många olika sätt och 
sätta djupa spår i ett barns fortsatta liv.  
Syfte: Syftet med studien var att få en förståelse för hur vuxna barn kan ha påverkats av att växa upp 
med en psykiskt sjuk förälder. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på sex biografier som lästes och analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: De fyra huvudkategorier som framkom var: hur förälderns psykiska sjukdom kunde yttra sig, 
upplevelser av lidande under uppväxten, upplevelser av välbefinnande under uppväxten och det vuxna 
barnets hälsa. Uppväxten visade sig ha stor inverkan på välbefinnandet i vuxen ålder och kunde 
resultera i svaga självkänslor, svårigheter i relationer med andra människor och ångestkänslor. Trots 
det fanns en stark framtidstro och en inre vilja och kraft att skapa sig ett bättre liv.  
Slutsats: Sjuksköterskans förmåga att vara lyhörd för en patients erfarenheter i kombination med en 
ökad förståelse för hur det kan vara att växa upp med en psykiskt sjuk förälder kan ge bättre 
förutsättningar för ett välbefinnande hos en patient som vuxit upp under sådana förhållanden. 
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INLEDNING  
 
Intresset för ämnet psykisk ohälsa växte fram hos författarna under den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Tankar och funderingar om hur det är att växa upp med någon i sin närhet som lider av 
psykisk ohälsa väcktes. Vilken inverkan kan det ha på barnets liv och hur påverkar det barnet senare i 
livet? Hur kan man som sjukvårdspersonal bemöta dessa människor på bästa sätt  för att främja deras 
hälsoprocess? Genom att vi som blivande sjuksköterskor får en ökad förståelse för anhöriga till 
psykiskt sjuka kan vi bemöta dem på ett bättre sätt. 
 
BAKGRUND 
 
Psykisk sjukdom är vanligt förekommande i vårt samhälle. Då en förälder lider av psykisk sjukdom så 
drabbas även barnen i familjen. Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder kan innebära en daglig 
känslomässig påfrestning som kan sätta djupa spår och påverka livskvalitén negativt även senare i 
vuxenlivet. Det har även framkommit i studier att barn till psykiskt sjuka föräldrar själva tillhör en 
riskgrupp att utveckla psykiska problem (Jansson, Larsson & Modig, 2011). 
 
Psykisk sjukdom    
Att lida av psykisk sjukdom innebär att personen själv eller omgivningen upplever att den sjuka 
personen har ett avvikande beteende som inverkar på det dagliga livet. Det finns ingen tydlig gräns 
mellan friskt och sjukt vid psykisk sjukdom. Diagnosen ställs av en läkare som bedömer aktuella 
symtom, men som också måste se till hela patientens livssituation och dennes normaltillstånd (Blume 
& Sigling, 2008).  
 
Psykiska störningar kan ta sig en mängd olika uttryck och innebära olika grader av funktionshinder i 
vardagen. Det kan exempelvis yttra sig genom ångest som de flesta människor någon gång känt och 
egentligen är en försvarsmekanism mot yttre hot. När ångesten inskränker det normala livet och är 
obefogad blir den dock ett problem. Den kan innebära känslor av rädsla, överdriven oro men även 
sömnsvårigheter, irritation, panikkänslor eller hjärtklappning (Blume & Sigling, 2008; Wetterberg, 
2006).   
 
En annan störning är depression vilket innebär att den som drabbas har en sänkt grundstämning och 
förlorar intresset för glädjeämnen. Personen kan även känna sig irriterad, känna ängslan och ångest 
vilket kan leda till självmordstankar. Sömnen kan bli störd och personen kan känna sig obefogat trött 
(Blume & Sigling, 2008; Wetterberg, 2006).  
 
Om en person har diagnosen manodepressiv sjukdom innebär det att perioder av depression kan gå 
över till maniska perioder. Personen upplevs under de maniska perioderna som uppvarvad och kan ha 
ett bristande omdöme. Allt känns roligt och idéerna flödar vilket innebär att personen som befinner sig 
i det maniska tillståndet kanske inte lider av det just då. Men i efterhand när stämningsläget återgår mer 
till det normala kan personen känna ångest över det han eller hon har gjort. Kanske mycket pengar har 
spenderats, eller så har personen betett sig på ett uppseendeväckande sätt (Blume & Sigling, 2008; 
Wetterberg, 2006).  
 
Ytterligare en diagnos är psykoser vilket innebär att verklighetsuppfattningen och jaguppfattningen blir 
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störd. Personen kan höra anklagande tankar eller röster men saknar sjukdomsinsikt. Detta innebär att 
han eller hon kan bli en fara för sig själv eller andra. Schizofrena syndrom är ett samlingsnamn för 
vissa psykoser och innebär att den drabbade tappar verklighetsförankringen och kan få hallucinationer, 
vanföreställningar och tankestörningar vilket även kan leda till ett aggressivt beteende, då personen 
uppfattar verkligheten som något annat än den verkligen är (Blume & Sigling, 2008; Wetterberg, 
2006).  
 
En mindre vanlig psykisk sjukdom är Münchhausens syndrom som kännetecknas av att en individ 
besöker många läkare och berättar om sjukdomar och symtom som denne inte har (Wetterberg, 2006). 
Mϋnchhausen by proxy är en form av detta syndrom, men kännetecknas av att de framkallar symtom 
hos sina barn istället för hos sig själva. Därefter kontaktas sjukvården och barnen får då genomgå 
undersökningar som kan vara smärtsamma och obehagliga. Förälderns framkallande av symtom kan 
innebära stora risker för barnen och är en form av barnmisshandel. Förälderns beteende kan ha sin 
grund i ångestkänslor och handlingarna är då ett sätt att lindra ångesten (Lundin & Croner, 2001). 
 
Psykisk sjukdom några årtionden tillbaka 
Behandlingar och synen på psykisk sjukdom har växlat under årens lopp. På 1960- och 1970-talen 
skedde en förändring i hur man såg på psykisk sjukdom och synen på den vård psykiatrin kunde ge 
blev mer optimistisk. Psykoterapin visade sig då ha god effekt på vissa psykiska störningar istället för 
enbart medicinering.  Orsaken till att människor drabbades av psykisk sjukdom ansågs bero på problem 
från barndom och uppväxt, vilket förde med sig både positiva och negativa effekter. Den då nya 
psykodynamiska terapin fungerade inte på alla och de anhöriga kunde komma i kläm då de riskerade att 
bli anklagade eftersom stor vikt lades vid uppväxtmiljön. Under 1980 - talet avvecklades de stora 
mentalsjukhusen och tanken var då att psykiatrin skulle finnas mitt i samhället och psykiatriska kliniker 
på varje sjukhus. Samtidigt lades ett större ansvar på kommunerna att ta hand om de psykiskt sjuka, 
vilket det senare visade sig att de inte gjorde. Därför gjordes en psykiatrireform som trädde i kraft 
1995. Bland annat innebar den att psykiskt sjuka skulle ha samma rättigheter och förutsättningar som 
andra medborgare och få en individuellt anpassad vård (Sibling, 2002; Andersson Höglund & 
Ahlström, 2000). 
 
Fortfarande idag finns nedvärderande attityder till psykisk sjukdom i samhället. Denna inställning kan 
ha sin grund i en rädsla och tro att psykiskt sjuka kan vara farliga. Distanstagandet kan även visa sig 
genom en ovilja att bli personligt involverad i en människa med psykisk ohälsa.  Brist på kunskap kan 
öka människors negativa attityder och leda till känslor av utanförskap för psykiskt sjuka personer och 
deras familjer (Högberg, Magnusson, Ewertzon & Lützén, 2008). Det är inte förrän under 1990 - talet 
som även barnen till psykiskt sjuka föräldrar började uppmärksammas. Först 2010 gjordes en 
lagstiftning vars syfte är att stärka barnperspektivet och lyfta fram barnets rättigheter som anhöriga 
(Jansson et al., 2011). 
 
Hur barnen kan uppleva sin situation 
Barnen tycks ägna mycket tid åt att observera sin förälders sjukdomsstatus och lär sig känna igen 
tecken när en försämring är i antågande. De kan ta på sig ett stort ansvar genom att sköta om föräldern, 
eventuella syskon och hushållsarbetet vilket kan ta tid från skolarbete och umgänge med kompisar. 
Upprätthållandet av en fasad utåt är viktigt eftersom barn i undersökningar beskriver att de har en 
känsla av att psykisk sjukdom ska gömmas och vet att andra vuxna ser på den psykiskt sjuka personen 
som annorlunda. Barnet kan då känna skam för att de lever i en onormal familj. Skolan och kompisarna 
kan upplevas som en fristad men samtidigt finns rädslan och oron för i vilket tillstånd föräldern 
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befinner sig i när de kommer hem. Detta kan innebära koncentrationssvårigheter och fysiska åkommor 
som ont i magen. Många rädslor uttrycks såsom oro för att föräldern ska begå självmord eller att de ska 
försämras i sitt sjukdomstillstånd.  Barnen kan även känna oro för att föräldrarna ska separera om 
situationen hemma är påfrestande (Gladstone, Boydell, Seeman & McKeever, 2010; Murphy, Peters, 
Jackson & Wilkes, 2010; Knutsson-Medin, Edlund & Ramklint, 2007). Barnen kan få en annorlunda 
relation till sin sjuka förälder eftersom de tvingas inta en överbeskyddande roll och hela tiden vara 
vaksamma på förälderns beteende. Detta kan resultera i känslor av rädsla, övergivenhet och bristande 
självförtroende (Knutsson-Medin et al., 2007). 
 
En önskan från många barn är att bli uppmärksammade och sedda av någon vuxen utanför familjen för 
att få mer kunskap om den aktuella diagnosen och strategier att hantera sin situation. Det kan dock vara 
svårt för barnen att söka hjälp eftersom skam och skuld kan förekomma och det krävs att de känner 
förtroende för den vuxne personen de pratar med (Vorne, 2012). 
  
 
Tidigare forskning om vuxna barn till en psykiskt sjuk förälder 
I vuxen ålder beskrivs svårigheter att knyta an och lita på andra människor vilket kan innebära att såväl 
vänskaps- som kärleksrelationer blir problematiska. Barnen kan känna sig tvingade att ta ansvar för sin 
sjuka förälder även i vuxen ålder vilket kan bli en tung börda och ge skuldkänslor om de inte orkar ta 
hand om föräldern. Vissa har dock förmågan att vända sina erfarenheter till någonting positivt och 
känner att de kan hantera alla motgångar i livet och har en stark vilja att ta vara på livets möjligheter 
(Murphy et al, 2010). Studier har visat att barn som vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder själva 
tillhör en riskgrupp för att utveckla psykisk ohälsa som till exempel depression. Även 
inlärningssvårigheter, hyperaktivitet och en sämre självkänsla har visat sig ha ett samband med att ha 
en psykiskt sjuk förälder (Mowbray, Bybee, Oyserman, Macfarlene & Bowersox, 2006). I en studie 
framkommer att det finns en högre självmordsrisk bland vuxna barn som växt upp med en psykiskt 
sjuk förälder som försökt begå självmord (Mittendorfer-Rutz, Rasmussen & Lange, 2012). 
Andra förhållanden i uppväxtmiljön såsom misshandel, alkoholmissbruk och föräldrars separationer 
som kan komma som en följd av psykisk sjukdom påverkar förstås också barnen och deras upplevelser. 
Socialt stöd från far- eller morföräldrar, vänner, syskon eller den andra föräldern som inte är sjuk kan 
betyda mycket och utgöra en skyddande faktor mot att det går snett i livet (Mowbray, C. & Mowbray, 
O., 2006).  
 
Allmänsjuksköterskans roll 
En legitimerad sjuksköterska kan arbeta inom många olika verksamhetsområden och vårdformer. 
Yrkesområdet kan omfatta såväl barn, ungdomar, vuxna som äldre. Sjuksköterskan ska ha förmågan att 
kunna kommunicera med patienter och anhöriga på ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt. Hon ska 
dessutom visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 
2005). Som allmänsjuksköterska kan vi träffa på personer som vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder 
överallt i vården såväl inom psykiatrin som i den somatiska vården eller som anhöriga. Om barn finns 
som anhöriga säger Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2g§, att deras behov av 
information, råd och stöd ska beaktas. All sjukvårdspersonal är dessutom anmälningsskyldig till andra 
sociala myndigheter vid misstanke om att barn kan fara illa (SFS 2001:453 14 kap 1§). 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Då studiens syfte är att ta del av vuxna barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder 
och få en djupare förståelse för deras livsvärld kommer ett vårdvetenskapligt synsätt utgöra 
referensramen. Genom det vårdvetenskapliga synsättet synliggörs informanternas upplevelser och hur 
de påverkats av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder fram. Genom att ta del av en människas 
livsvärld ökar förståelsen för det upplevda fenomenet och därmed finns möjligheter att se vilka resurser 
som behövs för att öka en persons välbefinnande. En av sjuksköterskans uppgifter är att 
uppmärksamma och lindra lidande för att patientens möjlighet till att uppleva ett välbefinnande ska 
gagnas. Detta kan uppnås genom att sprida kunskap till såväl patient som vårdare för att öka förståelsen 
för känslor, tankar och beteenden genom att dessa sätts in i sitt sammanhang. För att vården ska bli 
vårdande krävs ett förtroende mellan parterna. Känslan av trygghet spelar väldigt stor roll och kan 
öppna många dörrar som i sin tur kan leda till ett ökat välmående (Dahlberg & Segesten, 2010). De 
vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, livslidande och trygghet kommer vara relevanta i uppsatsen och 
beskrivs därför nedan. 
 
Livsvärld 
Alla människor lever i en unik livsvärld. Allt som finns runt en person påverkar och upplevs av 
individen på ett subjektivt plan. Det är en omöjlighet att utifrån ett objektivt synsätt förstå en annan 
människas livssituation. Som vårdare måste vi komma under ytan och få vetskap om hur exempelvis ett 
barn upplever sin situation när en förälder inte mår bra.  Den erfarenhet och kunskap som byggs på i 
takt med ökad arbetserfarenhet kan heller aldrig generaliseras till en annan persons upplevelse även om 
den befinner sig i en liknande situation eftersom livsvärlden är unik (Dahlberg & Segersten, 2010). 
 
Livslidande 
Livslidande kan vara en känsla av otrygghet, ensamhet, brist på förståelse och stöd från omgivningen 
eller en känsla av att någonting inte är som det borde (Wiklund, 200). Ett barn kan kanske inte sätta ord 
på sina känslor och har heller inga referensramar för vad som är normalt, men kan känna ett 
utanförskap och främlingskap i kontakten med andra vilket ytterligare kan öka lidandet. Livslidande 
kan även skapas hos det vuxna barnet efter vetskapen om vad man gått igenom som barn.  I 
sjuksköterskans profession ingår att uppmärksamma och lindra lidande. 
 
Trygghet 
Ett av de grundläggande behoven hos en människa är att få känna trygghet. Denna känsla är även starkt 
förknippat med självkänslan som grundläggs under barndomen. Att ha en psykiskt sjuk förälder kan 
inverka negativt på trygghetskänslan för barnen i familjen. Några aspekter i begreppet trygghet kan 
vara att ha en struktur i vardagen, stabilitet, ej känna rädsla och att någon tycker om en och tar hand om 
en (Dahlberg & Segesten, 2010). En svagt utvecklad självkänsla kan påverka och utgöra ett hinder i 
vuxenlivet såväl i kontakten med andra människor som i arbetslivet.  
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Inte förrän på senare år har barn till psykiskt sjuka uppmärksammats inom vården. Det finns därmed en 
risk att vuxna barn som växt upp med en psykiskt sjuk förälder inte fått det stöd som är nödvändigt. 
Detta kan ha påverkat deras hälsa och välbefinnande även i vuxen ålder. 
Tidigare forskning visar på att barn till psykiskt sjuka föräldrar löper större risk att själva drabbas av 
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psykisk ohälsa. Att växa upp i en miljö som denna kan innebära en ständigt otrygg tillvaro som därmed 
kan leda till låg självkänsla och svårigheter att som vuxen knyta an till andra människor. 
Sjuksköterskan, som är ansvarig för omvårdnaden av patienter, ska ha kunskaper och förmågan att vara 
empatisk, lyhörd och visa respekt för att därmed främja patienters självkänsla så att de kan uppleva en 
bättre hälsa. En ökad och djupare förståelse för dessa personers livsvärld är därför av stor vikt för att 
vården ska ge möjlighet till gott bemötande och vård som lindrar deras lidande. 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för hur vuxna barn kan ha påverkats av att växa upp med 
en psykiskt sjuk förälder. 
 
METOD 
 
För att studera hur barn till psykiskt sjuka föräldrar upplevt sin uppväxt och hur det påverkat dem i 
vuxenlivet har en litteraturstudie baserad på biografier gjorts. För att studera upplevelser lämpar sig den 
kvalitativa metoden bäst eftersom den går ett steg djupare än det uppenbara och ger en mer nyanserad 
bild av en upplevelse.  Syftet med metoden är inte att komma fram till en absolut sanning utan snarare 
finna olika perspektiv och få en fördjupad förståelse av problemet (Polit & Beck, 2006; Augustinsson, 
2012). 
 
Begreppen livsvärld, livslidande och trygghet kommer vara i fokus för att beskriva erfarenheter utifrån 
ett vårdvetenskapligt synsätt. Livsvärldsperspektivet ska genomsyra resultatet i studien eftersom det 
kan öka förståelsen och kunskapen om det valda ämnet (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom en 
nedskriven berättelse som i biografier kan författarna ge oss läsare en möjlighet till en inblick i 
personens livsvärld. De återspeglar människors upplevelser och känslor (Dahlborg-Lyckhage, 2006). 
 
Författarnas omedvetna antaganden om verkligheten, förförståelsen, måste medvetandegöras för att 
studiens resultat ska bli trovärdigt. Förförståelsen utgörs av de erfarenheter vi har, kunskaper vi skaffat 
oss och hur andra människor påverkat oss under hela livet. Detta innebär att alla individers tankar är 
mer eller mindre påverkade av olika faktorer och att inta ett helt objektivt synsätt i en kvalitativ studie 
är därför inte realistiskt (Graneheim & Lundman, 2012). Under analysarbetet har därför en 
reflekterande och problematiserande hållning tagits för att den egna förförståelsen inte skulle styra 
resultatet i en viss riktning.  För att tygla sin förförståelse måste man reflektera över sina förutfattade 
meningar och vara medvetna om dem för att under analysarbetet kunna sträva efter att hålla tillbaka 
förförståelsen (Dahlborg Lyckhage, 2006). En induktiv ansats har valts vilket innebär att ingen hypotes 
om slutsatser formulerats innan arbetet påbörjats (Polit & Beck, 2006). 
 
Urval 
Resultatet i studien bygger på analys av åtta självbiografier, varav tre av dessa är skrivna av samma 
författare och därmed handlar om samma livsöde. Dessa tre böcker betraktas därför som en historia och 
därmed har vi sex självbiografier att utgå ifrån. 
 
Inklusionskriterierna var att böckerna var skrivna av barn till föräldrar med psykisk sjukdom, skrivna eller 
översatta till svenska för att minska risken för feltolkningar. Handlingen skulle ha utspelat sig under 
senare delen av 1900-talet samt vara klassificerade som biografier i LIBRIS databas. Föräldrar med 
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alkoholproblem ansågs inte kunna uteslutas då detta i många fall verkar ha ett samband med den 
psykiska sjukdomen. Ytterligare ett inklusionskriterie tillkom då biografierna analyserats. Det visade 
sig att i samtliga böcker var det mammorna till barnen som led av psykisk ohälsa, vilket ytterligare 
avgränsade studien.  I fyra av de sex valda biografierna är det kvinnliga författare vilket innebär att 
problemet kommer belysas utifrån såväl ett kvinnligt som manligt perspektiv. Handlingarna i böckerna 
utspelar sig i Sverige samt USA.  
De träffar som valdes bort föll in under våra exklusionskriterier som innefattade barn som utsatts för 
sexuella övergrepp, föräldrar som lider av en utvecklingsstörning samt böcker som inte är 
klassificerade som biografier i LIBRIS.   
 
Datainsamling 
Sökningarna gjordes i LIBRIS, som är en nationell databas för bibliotek, både på egen hand och med 
hjälp av bibliotekarie för att diskutera lämpliga sökord och kriterier för biografier. 
 Sökorden som användes var “barn till psykiskt sjuka”, uppväxt* psyk*, psykiskt sjuka, Schizofren*, 
barnmisshandel, maskrosbarn, “barn till föräldrar” OR “barn till psykiskt sjuka”, psykiska sjukdomar 
samt “barn som far illa”. Alla dessa sökord kombinerades med biografi. Även en sökning på “Barn till 
psykiskt sjuka” + Sverige gjordes. Samtliga träffar söktes även på Adlibris för att få en uppfattning om 
innehållet då detta i de flesta fall inte kan ses på LIBRIS. 
 De som därefter valdes bort var återkommande träffar från tidigare sökningar, inte klassificerade som 
biografier, motsvarade inte studiens syfte eller frågeställningar, handlade om barn som utsatts för 
sexuella övergrepp, barn till föräldrar som lider av en utvecklingsstörning eller utspelade sig under 
tidigare delen av 1900-talet. 
 
Slutligen hade vi följande åtta titlar: Stulen barndom (Holman, 2006), Elefanterna i rummet (Forsman, 
2011), Maskrosungen (Gustafsson, 2006), Pojken som kallades det (Pelzer, 2002), Pojken som inte 
fanns (Pelzer, 2003), Pojken som överlevde (Pelzer, 2004), Mamma sa att jag var sjuk (Gregory, 2006), 
och Vi har ju hemligheter i den här familjen (Eriksson, 2010).  
Samtliga böcker skrivna av Pelzer behandlas som en biografi så som beskrivits under rubriken urval. 
Således gav sökningarna slutligen sex biografier. Se bilaga 1 för antalet träffar under vardera sökningen 
samt slutligen utvalda biografier. 
 
Dataanalys 
Materialet har analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2012) kvalitativa innehållsanalys som 
innebär att skillnader och likheter i texternas manifesta innehåll identifierats. De sex utvalda 
biografierna lästes enskilt av båda författarna i studien för att få en helhetsbild av innehållet.  Därefter 
reflekterade författarna gemensamt över det material som lästs. Biografierna delades upp mellan 
författarna i det första steget av analysarbetet där de meningsenheter lyftes ut ur böckerna som innehöll 
relevant information till syftet i studien, så kallade meningsbärande enheter. Dessa meningsenheter 
måste dock förstås i sitt sammanhang så att de inte får en annan innebörd under analysprocessens gång. 
Detta undveks genom att samtidigt göra sidhänvisningar för att enkelt kunna gå tillbaka och kontrollera 
i vilket sammanhang meningarna skrivits. Detta arbete gjordes enskilt av författarna. Resterande steg i 
analysprocessen gjordes gemensamt för att båda skulle få samma inblick i materialet och föra 
diskussioner om innebörden i meningarna.   
 
I det andra steget i analysprocessen kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket innebär att 
texten gjordes kortare och mer lätthanterlig men det centrala innehållet bevarades och inga ord byttes 
ut. Därefter sattes en kod på varje meningsenhet som mycket kortfattat beskriver essensen i meningen. 
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Syftet är att känslan och budskapet som framkom i varje enskild meningsenhet med hänsyn till 
sammanhanget i boken ska beskrivas. Utifrån koderna kom författarna efter noggrant övervägande 
fram till ett antal underkategorier. Koder med liknande innehåll placerades in under respektive 
underkategori. Dessa sorterades därefter in under mer övergripande huvudkategorier vilket gjorde att vi 
inför resultatredovisningen fick en struktur och överblick över materialet och kunde sammanställa det 
till en ny helhet (Graneheim & Lundman, 2012). Syftet med dataanalys är att strukturera, organisera, 
sammanställa och söka innebörden i den insamlade datan (Polit & Beck, 2012). Se bilaga 3 för ett 
exempel på analysprocessen. 
 
Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska människor som ingår i en studie respekteras och skyddas 
från obehag. Författarna av biografierna har själva valt att delge sina livshistorier, vilket innebär att 
denna studies författare inte behöver inhämta informerat samtycke från informanterna. 
Däremot måste ett öppet förhållningssätt intas vid analysprocessen av texterna för att inte vinkla, 
förvanska eller bortse från någonting av det som framkommer. Under den processen måste 
förförståelsen medvetandegöras hos författarna och läggas åt sidan (Friberg, 2006). 
 
RESULTAT 
	  
Genom analysen av biografierna framträdde de fyra huvudkategorierna: Hur förälderns psykiska 
sjukdom kunde yttra sig. Upplevelser av lidande under uppväxten. Upplevelser av välbefinnande under 
uppväxten. Det vuxna barnets hälsa med tillhörande underkategorier. 
Resultatet presenteras i den följande texten under respektive rubrik. Författarna till biografierna 
benämns i texten som informanter. 
 
Hur förälderns psykiska sjukdom kunde yttra sig 
Då mammorna till informanterna led av olika psykiska sjukdomar framkommer specifika beteenden 
såsom att prata för sig själv till människor som inte finns eller en överdriven misstänksamhet mot andra 
personer. Mammorna kunde även lida av stark och ångest vilket kunde innebära att de låg i sängen i 
flera dagar. Detta ledde i sin tur till att de var oförmögna att ta hand om sina barn och sköta om 
hemmet. Det som genomgående framkom i biografierna var att det onormala beteendet i huvudsak 
ägde rum i hemmet. På arbetet eller i kontakt med andra vuxna uppträdde de oftast helt normalt. 
Mammornas humörsvängningar kunde komma väldigt snabbt vilket innebar att de kunde växla från att 
vara lugna till att plötsligt bli aggressiva eftersom de såväl verbalt som fysiskt kunde ge sig på barnet 
(Gustafsson, 2009; Eriksson, 2010; Forsman, 2011; Holman, 2006; Pelzer, 2002). Holman (2006) 
beskriver att hon och systern blev lyhörda lyssnare och skarpögda iakttagare eftersom de hela tiden 
försökte förutse mammans nästa drag.  
 
Upplevelser av lidande under uppväxten 
Barnets känslor för mamman 
Den psykiska ohälsan hos föräldern upplevdes skapa en känslomässig distans och ett främlingskap 
(Gustafsson, 2009; Eriksson, 2010; Holman 2006). En orsak kunde vara brist på förståelse för 
mammans beteende. I vissa fall hade mamman ingen sjukdomsdiagnos vilket gjorde att barnen inte fick 
någon möjlighet att få en förklaring till mammans sätt att vara. Barnen upplevde även att distansen och 
främlingskapet kunde bero på att mamman inte hade förmågan att känslomässigt släppa in barnet i sitt 
liv. Mammornas lynniga och aggressiva beteende framkallade känslor hos barnen av hat och en önskan 
att föräldern skulle dö eller försvinna ur barnets liv (Gustafsson , 2009 ; Holman 2006). 
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“//Du hade samma röst som min mamma, såg ut som min mamma, men ingenting inuti 

 var min mamma” (Eriksson, 2010, s. 86) 
 
Hatkänslorna och önskan att föräldern skulle dö kunde sedan övergå till skuldkänslor (Holman, 2006). 

	  
”//sedan genomströmmas jag av hemska skuldkänslor. Hur har jag någonsin kunnat 
önska livet ur henne?” (Holman, 2006, s. 219) 

 
Skuldkänslorna kunde även vara en direkt påverkan från mamman då hon beskyllde sitt barn för att 
vara orsaken till att saker var som de var. De kunde även hota med att skada sig själva, hota att ta livet 
av sig eller försöka begå självmord. Skuldkänslor kom även efter att ha beskyllt mamman för att inte 
tycka om sitt eget barn eller uttrycka ”kanske är det jag som är galen” (Forsman, 2011; Gregory, 2006; 
Eriksson, 2010). 
 
Otrygghet och utsatthet 
Hastiga humörsvängningar och aggressiva utbrott skapade en väldigt otrygg och påfrestande hemmiljö 
för informanterna. Det kunde innebära att de ständigt behövde vara på sin vakt och läsa av förälderns 
sinnesstämning för att upptäcka annalkande vredesutbrott. Rädslan över vad man kommer att mötas av 
när man kommer hem är ytterligare en påverkansfaktor. Särskilt utsatta var de barn där ingen annan 
vuxen fanns i huset och som kunde handskas med mammans ilska och okontrollerade beteende. Denna 
rädsla skapade ett lidande hos barnen (Gustafsson, 2009; Forsman, 2011; Holman, 2006; Pelzer, 2002). 
 

“Vi vill allesammans bara att hon inte ska vara sjuk längre. Att vårt liv inte längre ska 
vara en konstant kramp av nervspänning och trötthet och fruktan” (Holman, 2006, s. 
210) 
 

Upptäckten att föräldern inte talar sanning till barnet eller ljuger inför andra vuxna och att barnet 
därmed inte kunde lita på sin mamma skapade en otrygg och förvirrande tillvaro (Gregory, 2006; 
Forsman, 2011; Gustafsson, 2009). En brist på struktur och stabilitet beskrivs av Gustafsson (2009) 
eftersom det alltid var rörigt hemma och det inte alltid fanns pengar eller mat. Ibland visste hon inte var 
mamman befann sig och vissa nätter var hon ensam i bostaden, vilket skapade en otrygghet. När 
föräldern dessutom var alkoholpåverkad förstärktes känslorna av utsatthet och otrygghet (Gustafsson, 
2009; Eriksson, 2010; Pelzer, 2002; Holman 2006). 

 
Brist på omsorg och ansvarstagande 
Bristande förmåga att ta hand om sina barn kunde yttra sig genom att de förbisåg att barnen fick mat. 
Ibland fanns det kompisar de kunde gå hem till och få en bit mat eller så fick de ta mat i skolan och 
smuggla med sig lite extra hem. En informant utvecklade i tonåren (när hon inte längre bodde hos sin 
mamma) ett sjukligt förhållande till mat på grund av att hon ofta fått gå hungrig tidigare. Det kunde 
yttra sig genom att hon hetsåt och sedan kräkas upp maten. Fixeringen till kroppsvikten var mycket 
märkbar. Hemmiljöerna beskrevs som röriga, ohygieniska och att leva i misär (Gustafsson, 2009; 
Eriksson, 2010; Holman, 2006; Pelzer, 2002).  
 

“Det var så äckligt överallt, det luktade bränt, rök och avföring. När vi varit på 
toaletten torkade vi oss på det som låg i tvättkorgen.” (Gustafsson, 2009). 
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Förälderns bristande förmåga gjorde att barnen tidigare än sina kompisar fick ta eget ansvar för att 
sköta om skolarbete, ta hand om syskon, fritidsaktiviteter och så gott de kunde i vissa fall ta hand om 
hemmet. Att ta ansvar kunde även innebära att barnen tog hand om sin förälder genom att trösta när 
denne var ledsen. Detta beskrivs som oerhört frustrerande, hopplöst och orättvist. Även känslor av att 
vara ensamma och tvingas till att vara den starka när det är föräldern som ska stödja barnet och inte 
tvärtom, ombytta roller mellan mor och barn, kan påverka barnet negativt. Livet kunde upplevas som 
bakvänt och en undran om tillvaron verkligen ska vara så här (Gustafsson, 2009; Eriksson, 2010; 
Forsman, 2011).  Forsman (2011) kände i senare delen av tonåren att han hade nått en känslomässig 
botten och tyckte att livet var för tungt för att det skulle kännas meningsfullt. Han bestämde sig till och 
med för att avsluta sitt liv, men såg till sist en ljusglimt och kunde återfå livskraften. 
 
Ett par av informanterna uttryckte en längtan efter att komma bort från sin mamma och slippa ifrån all 
oro och utsatthet. Men de beskriver samtidigt en omsorg för sin mamma och en oro för vad som skulle 
kunna hända och vem som skulle ta hand om föräldern om de inte gjorde det (Gustafsson, 2009; 
Eriksson, 2010). 

 
Känslor av utanförskap 
Samtliga informanter var under uppväxten väl medvetna om att deras tillvaro inte såg ut som andra 
barns livsvillkor, vilket kunde skapa känslor av utanförskap och isolering. Forsman (2011) och Pelzer 
(2003) beskriver att de var tacksamma måltavlor för andra barns mobbning, antingen beroende på att de 
var extra känsliga eller utmärkte sig för att vara annorlunda på något sätt. 
Några av informanterna berättade att när de var i tonåren började de stjäla i affärer eller av bekanta. En 
orsak kunde vara en vilja att vinna erkännande och bli accepterad av andra barn (Pelzer 2003; Holman, 
2006;). Gustafsson (2009) beskriver stjälandet från andra människor som ett uttryck för att få en del av 
deras till synes bättre liv, istället för det egna livet som hon såg som någonting man bara tvingades 
uthärda. 
 
Starka påtryckningar från mamman att inte berätta för utomstående vad som försiggick i hemmet 
förstärkte ytterligare känslan av isolering och utanförskap. En önskan och längtan att någon annan 
vuxen skulle se och uppmärksamma barnens hemförhållanden framkommer, men samtidigt uttrycks 
rädslan för vad det skulle kunna leda till (Holman, 2006; Pelzer, 2002; Forsman, 2011; Gregory, 2006). 
Även inre känslor av att vara annorlunda på grund av en annorlunda uppväxt kunde leda till känslan att 
ingen förstod en (Gustafsson, 2009). 
 
Misstro mot andra vuxna 
En längtan efter att andra vuxna skulle uppmärksamma barnens situation, samtidigt som föräldern 
kunde visa en helt normal fasad utåt och intala barnet att det inte fick berätta för andra vuxna om 
hemsituationen, skapade förstås motstridiga känslor inom barnen. Forsman (2011) berättar att en 
kvinna från socialtjänsten var involverad i deras situation, men att hon helt intog mammans ståndpunkt 
och inte kunde eller ville förstå situationen ur barnets ögon. Kvinnan menade att det var pojkens ansvar 
att stötta mamman när hon mådde dåligt och lade även skulden på barnet när mamman inte orkade 
annat än att sova. Gustafsson (2009) beskriver att när en anmälan till socialtjänsten mot hennes mamma 
gjordes lyckades mamman dupera personen från myndigheten och vända det till att barnet hade en 
livlig fantasi. 
 
Eriksson (2010) menar att bristande hjälp från sjukvården att uppmärksamma och hjälpa mamman och 
familjen skapade frustration och en känsla av att bli sviken. Dessa upplevelser ledde till en misstro mot 
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andra vuxna och skapade förvirring över vad som egentligen var normalt. 
 

“Jag hade ingen tilltro till andra vuxna // Såg inte hela världen vad som pågick? Syntes 
det inte i mitt ansikte? Men om alla redan visste men inte tog mig därifrån så måste det 
betyda att det var okej att stanna där. Så måste det vara” 
(Gustafsson, 2009, s 108) 

 
Papporna, i berättelserna (eller morfar i ett fall) har varit ett stöd för barnen, men samtidigt inte varit 
starka nog för att skydda barnen från mammornas galna idéer eller kompensera för den bristfälliga 
omsorgen. Pappan kunde stå för det lugna och trygga men flertalet av informanterna beskrev känslor av 
besvikelser då de inte kunde rädda barnen från mammorna eller åtminstone ge den omsorg som ett barn 
behöver (Holman, 2006; Gustafsson, 2009; Pelzer, 2002; Forsman, 2011; Gregory, 2006). 
 
Behov av bekräftelse och närhet 
Trots föräldrarnas bristande förmågor och ibland elaka, skrämmande beteenden, beskriver samtliga 
informanter en stark längtan över att förstå sina föräldrar, komma dem emotionellt och fysiskt nära och 
bli älskade. Pelzer (2002) uttycker att han varje gång fick en strimma hopp när hans kärleksfulla 
mamma någon gång visade sig så som hon var innan hon blev elak och galen. 
Gustafsson (2009) beskriver att hon på grund av den mycket sparsamma känslomässiga relationen med 
sin mamma, var desperat efter närhet och sökte sig till andra vuxna, trots att de kanske stötte bort 
henne. Skolsköterskan kunde ha en viktig funktion och skapa en känsla av välbefinnande genom att 
hon pysslade om barnen och uppmärksammade dem när de sökte upp henne, även om det bara 
handlade om att plåstra om ett sår eller ge en värktablett (Gustafsson, 2009; Pelzer, 2002).  
 

 “//Jag letade desperat i andra mammors ögon, hungrade efter att bli tagen i en famn 
som en liten flicka. // jag längtade efter att lägga huvudet i en mammas knä” (Gregory, 
2006. s 230) 

 
Upplevelser av välbefinnande under uppväxten 
Trygghet 
Strävan efter att hitta en trygghet i tillvaron beskrivs som viktigt i biografierna. Skolan, hemma hos 
kompisar eller någonstans utanför hemmets dörrar kunde utgöra en fristad för informanterna där de 
upplevde ett lugn och en trygghet i sin annars kaotiska tillvaro (Forsman, 2011; Gustafsson, 2009; 
Pelzer, 2002). 
 

“//När söndagarna lider mot sitt slut längtar jag till skolan, eller vart som helst där 
mamma inte är” (Holman, 2006. s 94)  

 
Tryggheten söktes av vissa hos andra vuxna personer eller någon i närheten som kunde förstå hur det 
var att ha en psykiskt sjuk mamma (Gustavsson, 2009; Eriksson, 2010). Eriksson (2010) hade stöd av 
sin bror som förstod henne och i hans sällskap kunde hon känna sig tillräckligt trygg för att dela med 
sig av sina inre tankar och känslor. Hon fick då en möjlighet att öppna de ventiler som varit stängda 
och kunna släppa på den spänning som hela tiden fanns där. Gregory (2006) beskriver hur hon kände 
sig trygg med vårdpersonalen så fort hennes mamma inte var närvarande och kunde utsätta henne för 
allt hon gjorde. Det skapade en viss frihetskänsla. För tryggheten är även pappans roll viktig.  Pelzer 
(2002) berättar om sin känsla för sin pappa, hur hans närvaro gjorde att han kände sig trygg. När han 
var där kunde hans mamma inte komma åt honom. Närvaron blev som en frizon för pojken, ett tillfälle 
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att slappna av och inte hela tiden vara på sin vakt. 
 
Framtidstro 
När informanterna beskriver hur de ser på framtiden, beskriver de hur de själva måste bestämma sig för 
att gå vidare, att ta ansvar för sin egen framtid och göra den så meningsfull som möjligt. Att se tillbaka 
på sin uppväxt och inte vara bitter, att se framåt och bestämma sig för att nu är det min tur att må bra. 
Genom att släppa taget om gamla mönster och beteenden och inte fastna i det förflutna uppgav 
informanterna att de hittade ett sätt att gå den ”nya väg” som de bestämt sig för att gå (Gustafsson, 
2009; Eriksson, 2010; Holman, 2006; Gregory, 2006).  
 
   
  ”Jag kan inte göra något åt det som har hänt, åt det som har varit, men jag kan  
  göra något åt det som komma skall, min framtid” (Gregory, 2006). 
 
Pelzer (2004) skriver att han gett sig själv ett löfte, att aldrig ge upp sig själv, att försöka stänga av det 
förflutna och ta makten över framtiden. Detta hjälper honom när han ibland får känslan av att vilja ge 
upp och att ge sig hän till det som varit och inte kämpa emot mer. Genom detta löfte till sig själv 
överlever han och skaffar sig ett värdigt liv. En framtid med en mening.  

 
“// Det är du och bara du som kan besluta om ditt öde” (Pelzer, 2002, s 53 ). 

 
Det vuxna barnets hälsa 
Informanternas upplevelser av barndomen har i hög grad påverkat dem i vuxen ålder och de har 
tvingats ta itu med och bearbeta sina upplevelser för att kunna fungera och gå vidare i livet. Någonting 
de delvis gjort genom att skriva ner sina historier. 
 
Relation till mamman i vuxen ålder 
Att flytta ifrån sin mamma och fysiskt lämna barndomen bakom sig upplevdes som en lättnad. De slapp 
då den dagliga kontakten med mammans sjukdom, men upptäckte samtidigt att det fanns en hel del 
trasighet inombords de inte kom undan. Gustafsson (2009) beskriver att hon känner ett starkt hat mot 
sin mamma när hon i vuxen ålder träffar på henne. Då mamman blir sämre i sin psykiska sjukdom och 
fortsätter missbruka alkohol, tar dottern avstånd från henne och bryter kontakten. Samtidigt brottas hon 
med skam och skuldkänslor. Men inser att det är mammans psykiska problem som ställt till det och inte 
någonting hon som dotter kunnat göra någonting åt. Även Forsman (2011) beskriver att han haft en 
sparsam kontakt med sin mamma i vuxen ålder, men deras relation har fungerat bättre när de inte har så 
mycket med varandra att göra. Holman (2006) berättar om sina känslor av hat mot mamman, men 
samtidigt en stor sorg för att mammans liv blivit så tragiskt. Inte heller Pelzer (2004) kan släppa 
tankarna på sin mamma trots den brutala misshandel och kärlekslösa uppväxt hon utsatt honom för. 
Han beskriver att han är livrädd för henne och att han i hennes närvaro förvandlas till den rädda lilla 
pojken. Men samtidigt för att kunna hitta någon form av inre ro känner han ett starkt behov av att förstå 
mamman och hitta en förklaring till varför hon blivit så elak, och kanske få någon slags bekräftelse på 
att hon trots allt älskar honom. Gregory (2006) skriver om hur hon i vuxen ålder bestämmer sig för att 
besöka sin mamma igen, att ge henne en andra chans och se om hon har förändrats.  Men efter mötet 
med mamman inser hon att mamman är precis lika sjuk som innan och fortfarande inte har någon 
sjukdomsinsikt. Hon bestämmer sig då en gång för alla att helt bryta kontakten med sin mamma av 
rädsla för att trilla tillbaka i samma gamla destruktiva mönster. 
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Psykiska effekter i vuxen ålder  
”Trasiga själar, svaga självkänslor och tunga ryggsäckar av minnen” beskrivs av informanterna när de 
lämnat barndomen bakom sig. Gregory (2006) talar om hur hon efter uppbrottet från sin mamma på 
nytt fick börja lära känna sig själv. Vem hon egentligen var och inte den som hon blivit sagd att hon 
var. Relationer med andra människor kunde upplevas problematiska då barnen tidigare hade blivit 
svikna av sina föräldrar och därmed fått svårigheter att lita på andra människor och hur de skulle bete 
sig i en relation (Gustafsson, 2009; Eriksson, 2010; Holman, 2006; Forsman, 2011; Pelzer, 2004; 
Gregory, 2006). De manliga informanterna beskriver en stor osäkerhet vid kontakt med andra kvinnor.  

 
“Jag märkte att jag fick samma klump i magen och undfallande beteende då andra 
kvinnor i omgivningen höjde rösten eller visade missnöje med mig // fanns ju ingen 
anledning att bli rädd för dem // men obehagsreaktionen satt i ryggraden” (Forsman, 
2011). 

 
Det kunde vara oerhört smärtsamt att höra sina kompisars prat om sina uppväxter då informanterna 
insåg vad de gått miste om i sin egen barndom (Pelzer, 2004; Forsman, 2011).  Gustafsson (2009) 
frågar sig om hon verkligen måste släpa med sig sin barndom som ett ok på sina axlar resten av livet, 
eller finns det något sätt att gå vidare? Tankarna har malt i samtliga informanters huvuden. Känslor av 
ursinne, ångest, sorg, medlidande, skam, skuld och en längtan efter förståelse, har beskrivits och varit 
nödvändiga att bearbeta. Gregory (2006) beskriver hur hon från födseln blivit intalad att hon var sjuk 
och döende vilket i vuxen ålder gjorde att hon ofta ifrågasatte sin egen existens.  
 
  ”Min överlevnadsinstinkt byttes bort när jag föddes,  jag är en författare utan  
  något annat än oändliga inre korridorer att gå omkring i” (Gregory,   
  2006). 
 
Att själv bli förälder har väckt en del tankar och funderingar kring hur deras egna mammor kände för 
dem när de var små. Det uttrycks även en vilja att få sätta punkt för sin bearbetning av barndomen och 
för att bli en bättre förälder än sina egna. I och med den viljan att bli en bättre förälder finns det även en 
rädsla att själv bli psykiskt sjuk eller att behandla sina barn illa (Pelzer, 2004; Gregory, 2006; Holman, 
2006; Forsman, 2011; Gustafsson, 2009). 
 
Hantering av psykiska effekter i vuxen ålder 
Några av informanterna har träffat en terapeut eller själavårdare för att få ordning på sina tankar och 
förhoppningsvis må bättre. Effekterna har dock varit varierande. Ett par beskriver att det inte alls 
fungerat, medan Forsman (2011) upplevde att det hjälpt honom vid svåra händelser som tilläts komma 
upp till ytan utan risk att det skulle spridas vidare. 

 
“Varför då denna förfärliga ångest? Jag har kommit därifrån, jag klarade det, jag är 
fri. Fast ändå inte. Ett vilddjur har slagit klorna i mig. De sitter djupt inom mig som 
stora krokar. Och vilddjuret lever och växer av mig; klorna tränger in i varje vrå av den 
jag är. Varför går jag till terapeuten?// Jag behöver en plan. Jag måste få veta hur jag 
ska kunna döda vilddjuret” (Holman, 2006, s 234) 

 
Att försöka förstå sin förälders sjukdom och beteende har varit ett sätt för några att kunna förlåta och gå 
vidare. Ett sätt var att söka kunskap om mammans sjukdom som de inte fick när de var barn. 
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Pelzer (2004) beskriver att hans uppväxt trots allt gjort honom till en stark människa. Han har tvingats 
utveckla en förmåga att vända sig inåt och måla upp målbilder och därmed en kraft och vilja att gå 
vidare, trots ständiga motgångar. Även Gustafsson (2009) beskriver att hon har en stark känsla av kraft 
inom sig. Det gäller sedan att hitta sin egen väg, att använda den kraften och skapa sig ett lyckligt liv, 
trots en svår start. 
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien anses vara uppnått då vuxna barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk 
förälder har kunnat beskrivas tydligt i resultatet. Biografierna har gett utförliga beskrivningar av hur de 
psykiska sjukdomarna har gestaltat sig, upplevelser av lidande och välbefinnande samt hur 
informanterna påverkats av sin uppväxt i vuxen ålder.  
 
 
Metoddiskussion 
Valet att göra en kvalitativ studie gjordes utifrån syftet som är att få en fördjupad förståelse för 
upplevelsen av att växa upp med en psykisk sjuk förälder. Resultatet kan sedan utgöra en vägledning 
för sjukvårdspersonal i sitt bemötande av patienter (Chekol, 2012). 
 
Valet att använda biografier i studien gjordes eftersom de är detaljerade beskrivningar av människors 
erfarenheter som återgetts direkt av dem som varit med om händelsen. De kan därför ge en djupare förståelse 
och en mer varierad syn på upplevelsen som ville beskrivas, än till exempel vetenskapliga artiklar där andra 
författare redan har analyserat och tolkat informationen och därför blir en andrahandsinformation.  Även 
intervjuer valdes bort som grund till datainsamling eftersom detta är en mer tidskrävande metod. Dessutom 
skulle det ställa andra krav på etiskt hänsynstagande då ämnet kan vara känsligt och svåra upplevelser kan 
komma fram. Det hade inneburit att vi som intervjuare hade varit ansvariga för att se till att de fick ytterligare 
hjälp att bearbeta sina känslor om de hade önskat det (Helsingforsdeklarationen, 2008). 
 
Biografier är självupplevda historier och med tanke på trovärdigheten i resultatet är utgångspunkten att det som 
beskrivs är en sanning för just den författaren. De är dessutom skrivna under en längre tid där författarna haft 
möjlighet att rannsaka sitt inre och sina upplevelser.  Historier kan  alltid vara vinklade och delar kan ha valts 
bort men det som skrivs är ändock författarens subjektiva uppfattning av händelsen (Dahlborg Lyckhage, 2006). 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) återspeglar självbiografier direkt känslor och upplevelser. 
Informanterna i vår studie har genom att skriva ner sina historier bearbetat sina upplevelser på ett sätt 
som många andra i liknande situationer kanske inte gjort. Dessutom är underlaget för studien litet med 
endast sex personers berättelser.  Detta innebär att resultatet inte går att generalisera till andra, men 
förståelsen för dessa vuxna personer kan ändå öka eftersom upplevelserna i barndomen kan ha varit de 
samma. 
 
Syftet har diskuterats under arbetets gång gällande om vi skulle inta barnets perspektiv eller det vuxna 
barnets. För att kunna koppla ämnet till allmänsjuksköterskans roll valde vi det vuxna barnets 
perspektiv då dessa personer kan förekomma överallt i vården. Biografierna är skrivna ur det vuxna 
barnets perspektiv även om handlingen i större delen av böckerna utspelar sig under uppväxtåren. 
Utförliga beskrivningar av hur de påverkats av sin barndom i vuxenlivet görs också. Då syftet handlar 
om att få en djupare förståelse för dessa personer anser vi att det är viktigt att gå tillbaka till uppväxten 
och visa hur den påverkat dem, vilka tankar de haft och genom detta få en förklaring till exempelvis 
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beteenden eller tankar. Uppväxten är en viktig grund i alla människors liv och finns alltid med oss även 
som vuxna. 
 
Ordet barnmisshandel förekommer bland sökorden till underlaget för studien.  Efter att ha diskuterat 
fram och tillbaka anser vi att barnmisshandel är ett brett ord med många olika innebörder. Att växa upp 
med en psykisk sjuk förälder som inte ger en mat, som inte finns där för sitt barn är en form av 
misshandel av barnet. Det behöver inte enbart vara relaterat till den fysiska misshandeln. Vi har inte 
studerat eller tagit de psykiska sjukdomarna närmre i beaktande under urvalsprocessen, då det är det 
avvikande beteendet hos mödrarna som påverkat barnen. Därför har ingen hänsyn tagits till om 
mödrarna lidit av schizofreni, depression, manodepressivitet, ångest eller Mϋnchhausen by proxy. De 
olika diagnoserna har istället gett studien ett bredare perspektiv och det har även visat sig att det fanns 
många likheter vad det gäller upplevelser, känslor och tankar oberoende av vilken psykisk störning 
mamman hade. Flertalet föräldrar hade även alkoholproblem vilket sannolikt också har påverkat 
informanternas upplevelser.  
 
Det visade sig efter urvalsprocessen att samtliga föräldrar i biografierna var mammor och ingen av 
papporna hade någon psykisk sjukdom. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om det istället varit 
pappor som varit sjuka. I resultatet framkommer det att banden till mammorna trots allt är starka och 
inte helt lätta att släppa på när de lämnat barndomen bakom sig. Kanske är det så att de känslomässiga 
banden till mamman är större och starkare, att hon därmed kan ha orsakat mer lidande för sitt barn än 
vad en psykiskt sjuk pappa hade gjort.  Då författarna i sin tur består av både män och kvinnor får vi 
möjlighet att ta del av båda könens upplevelser av det valda ämnet, vilket ger studien ett bredare 
perspektiv.  
 
Genom att följa strukturen för Graneheim och Lundmans (2012) kvalitativa innehållsanalys stärks 
tillförlitligheten eftersom detta är en erkänd metod och kan anpassas till såväl olika syften som 
författarnas tidigare erfarenheter och kunskaper om forskningsprocessen. Metoden innebär att man går 
från flera helheter till små delar och sammanfogar detta till en ny helhet. I vårt fall har fokus enbart 
lagts på det manifesta budskapet i biografierna, alltså det som faktiskt står i texten. Vi har inte gjort 
några tolkningar i analyserna av det latenta budskapet som alltid finns mellan raderna (Graneheim& 
Lundman, 2012). Däremot finns alltid den egna förståelsen att ta hänsyn till och historierna har väckt 
egna tankar och funderingar hos författarna, men vi anser ändå att vi kunnat inta en objektiv syn under 
analysprocessen och resultatpresentationen. 
 
Resultatdiskussion 
En mängd olika känslor och upplevelser såväl positiva som negativa framkommer i resultatet. De 
negativa känslorna och upplevelserna framkommer dock starkare än de positiva. En otrygg och 
förvirrande tillvaro präglade uppväxten eftersom föräldrarna hade snabba humörsvängningar vilket 
kunde resultera i aggressiva utbrott. Foster (2010) beskriver att barndomen med en psykiskt sjuk 
förälder kan upplevas som att åka berg- och dalbana. Man vet inte vad som ska hända från en dag till 
en annan och barnet lever i en orolig värld. Barnen känner att någonting är fel men det är inte alltid de 
blivit informerade om att föräldern har en psykisk sjukdom och får därmed ingen förklaring. 
 
Att känna trygghet är ett grundläggande behov hos människan, en strävan för att vi ska kunna överleva. 
Känslan av trygghet kan ha sin grund i att ha kontroll över sin situation och förståelse för det 
sammanhang man befinner sig i (Dahlberg et al., 2010). Detta är någonting som tydligt framkommer i 
resultatet att barnen inte har. De har varken kontroll över sin situation eller kunskap om förälderns 
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sjukdom och hur de ska kunna få stöd och hjälp i sina liv när föräldrarna inte kan ge det. Deras försvar i 
den otrygga värld de lever i blir därmed att ständigt vara på sin vakt för att förutse förälderns humör 
och inta en försiktighet för att inte själva orsaka att föräldern blir aggressiv eller orolig. Känslan av 
trygghet kan skapas genom goda relationer och att få kunskap och insikt i såväl inre känslor som yttre 
faktorer. Sjuksköterskans förmåga att skapa förtroende och förmedla kunskap kan bidra till att hjälpa 
en patient i denna process (Dahlberg et al., 2010). 
 
Genom att utbilda barn med en psykiskt sjuk förälder kring psykisk ohälsa har det visat sig att 
möjligheten att kommunicera ökar effektivt eftersom de då får dela sina erfarenheter med andra och får 
möjlighet att uttrycka sina egna behov. Att ha kunskap anses vara jämställt med att ha makt och 
sanningen är för barn oftast mindre skrämmande än fantasin. De kan genom information förstå sig 
bättre på sina föräldrars ohälsa och få ett större perspektiv vilket kan minska deras skuldkänslor och 
den känslomässiga börda de har (Reupert & Maybery, 2010). När barn inte får tillgång till rätt 
information eller inte får tillgång till någon information alls gällande deras förälders ohälsa finns 
möjligheten att de skapar sig sin egen uppfattning. Ofta beskyllde barnen sig själva vilket framgår i 
resultatet. Detta skapar ett stort lidande men även skuldkänslor.  
 
Saknaden av trygghet, speciellt i unga år, har ett starkt samband med upplevelsen av livslidande 
(Dahlberg et al., 2010).  Idag uppmärksammas barnen mer genom en ny lagstiftning som infördes 
2010. Socialstyrelsen i samarbete med stiftelsen Allmänna Barnhuset, vars syfte är att stödja socialt 
utsatta barn, arbetar för att förbättra situationen för barn som anhöriga bland annat genom att se till hela 
familjesituationen och stärka föräldraskapet och stödja barnens utveckling (Socialstyrelsen, 2011). En 
metod som används inom psykiatrin som stöd för personal till de psykiskt sjuka föräldern, är manualen 
”Föra barnen på tal”. Med hjälp av denna blir det lättare att diskutera hur förälderns psykiska ohälsa 
påverkar barnen, och hur föräldrarna kan prata med barnet om sin psykiska ohälsa (Jansson, Larsson & 
Modig, 2011). 
 
I studien framkommer känslor av skam och skuld som bottnar i att de under uppväxten blivit präglade 
att inte berätta för utomstående om förälderns psykiska sjukdom. Enligt tidigare forskning har det visat 
sig att psykisk ohälsa förstås dåligt av sjuksköterskor och påverkar därmed behandlingen och förmågan 
att identifiera. Man vill med dagens utbildningar främja dialogen om psykisk ohälsa inom vården och 
omvårdnaden (Pinto-Foltz & Logsdon, 2008). 
Känslan av utanförskap genom att växa upp i annorlunda familjeförhållanden och en avsaknad av andra 
vuxnas stöd kan i vuxen ålder leda till att dessa personer har ett bristande förtroende för sjukvården och 
den hjälp de skulle kunna få vid egen psykisk ohälsa. Sårbarheten hos dessa personer är stor och genom 
att sjuksköterskor får en djupare förståelse för deras upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk 
förälder kan bemötandet bli bättre. Både allmänsjuksköterskor och specialiserade 
psykiatrisjuksköterskor kan ha nytta av mer kunskap inom detta område då dessa patienter finns inom 
alla delar av vården. Psykisk ohälsa är fortfarande idag ett relativt tabubelagt ord och inget man gärna 
talar öppet om. Men hade vi vågat tala mera öppet om det, kanske dessa personer hade 
uppmärksammats på ett helt annat sätt. Kanske det vuxna barnet hade vågat dela med sig av sina 
upplevelser till andra människor och fått möjlighet till stöd och förståelse och kunnat få möjligheten att 
se att de inte är ensamma. Att känna sig ensam bidrar dessutom ytterligare till känslor av otrygghet och 
utsatthet. Utvecklandet av en god självkänsla kräver att personen känner samhörighet med andra 
människor som är viktiga för personen i fråga. Att inte känna samhörighet med sin förälder kan därför 
hindra utvecklingen av självkänslan som grundläggs i barndomen (Dahlberg et al., 2010). 
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Den inre kraften och motivationen att skapa sig ett bättre liv har i studien visat sig vara den viktigaste 
faktorn för att hitta ett välbefinnande och en trygghet i tillvaron. Endast i något fall har en psykolog 
eller samtalsterapeut kunnat ge hjälp och lindring i det de lidande personerna upplevt. Sannolikt har de 
kommit till insikt att varje människa måste ta ansvar för sitt eget liv och förvalta det på bästa sätt. Ett 
synsätt att man kan förändras, att livet kan ändra riktning och att ingen är dömd till att tvingas leva 
under de olyckliga omständigheter som man råkat kastas in i (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett ständigt 
livslidande kan bryta ner en människa lite i taget, men ur lidandet kan det även komma en kraft och en 
vilja att sträva mot det goda i livet. Denna inre kraft beskrivs i resultatet och uttrycks som en kamp där 
det onda i form av svåra minnen slåss mot lusten att kämpa för att må bra (Wiklund, 2003). 
 
De personer som inte besitter denna kraft och inte lyckats bearbeta sina upplevelser och komma 
underfund med hur de ska hantera livet, kan således uppleva en psykisk ohälsa som kan ta sig uttryck i 
ångest, svag självkänsla eller frånvaro av välbefinnande. Att försöka glömma sin barndom och gå 
vidare med obearbetade hatkänslor tycks inte vara en bra väg att gå eftersom känslorna kan utgöra ett 
hinder för välfungerande relationer med andra människor och formandet av en bättre självkänsla. För 
upplevelsen av en bättre självkänsla behöver människan vara medveten om vem man är, lära känna sig 
själv och förstå sig själv (Dahlberg et al., 2010).  
 
I studien framkommer rädslan att själv drabbas av psykisk ohälsa och föra arvet vidare vilket kan ge 
ångest och skuldkänslor. Upplevelsen av ångest kan vara förlamande och hämmande, men kan även 
utgöra en kraft som påvisar att en förändring i tankesättet är nödvändig, för att kunna leva ett 
hälsosammare liv (Dahlberg et al., 2010).  
 
I sjuksköterskans profession ingår att lindra lidande och hjälpa patienter att hantera sin ångest. 
Patienten behöver komma till insikt om att livet är en väg där vi själva kan ändra riktning och att det 
finns oändliga möjligheter. Ingen är förutbestämd till att gå i sina föräldrars fotspår eller att själva 
drabbas av samma sjukdomar. Istället kan det utgöra en medvetenhet om hur man inte vill leva sitt liv 
och därmed en kraft och vilja till förändring (Dahlberg et al., 2010). Detta menar även Foster (2010)  
som funnit att det finns en rädsla att själv utveckla psykisk sjukdom då en förälder har det, men att en 
vändpunkt kan komma då man själv får barn. Det finns valmöjligheter i livet och man behöver inte 
acceptera att det finns en större risk att hamna i exempelvis en depression. Medvetenheten om risken 
kan göra en uppmärksam på det och ge en vilja att kämpa emot.  
 
Som sjuksköterska kan det vara problematiskt att psykisk ohälsa inte syns utanpå och för en patient kan 
det vara svårt att sätta ord på sina känslor eller kännas svårt att prata om. 
En individs barndomsupplevelser är troligen inte det första som diskuteras i en vårdrelation. Patienten 
kanske inte heller själv är medveten om att det kan ha betydelse för hälsan i vuxen ålder. 
Sjuksköterskan behöver ha förmågan att se individen, ta sig tid att lyssna och viljan att förstå vilka 
behov patienten har. Vårdrelationen kan då vara en viktig faktor till att stärka personens självkänsla och 
utveckla ett större välbefinnande (Dahlberg et al., 2010). Att som sjuksköterska ha ett förhållningssätt 
präglat av medkänsla, vänlighet, mildhet och positiv anda kan skapa en läkande miljö och vara ett sätt 
att skapa goda vårdrelationer, vilket är centralt för sjuksköterskerollen (Meehan, 2012). 
 
Slutsatser 
Studien visar att en uppväxtmiljö med en psykiskt sjuk mamma kan skapa en otrygg miljö där barnet 
känner sig utsatt, inte får den omsorg det behöver och kan känna ett utanförskap samt utveckla en 
misstro mot andra vuxna. För att känna välbefinnande krävdes en trygg fristad i form av utomstående 
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som kunde ge barnet ett andrum. Uppväxten har påverkat den psykiska hälsan i vuxen ålder och 
bearbetning av upplevelserna har varit nödvändigt för att kunna se positivt på framtiden och uppleva 
hälsa. 
I dag finns större kunskaper om hur barn kan påverkas av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder 
och de får förhoppningsvis bättre stöd från sjukvården. En sjuksköterskas förmåga att skapa en trygg 
vårdmiljö i kombination med en djupare förståelse och lyhördhet för patientens erfarenheter, skulle 
sannolikt kunna skapa bättre förutsättningar även för vuxna individer att känna ett ökat välbefinnande. 
Därför kan studiens resultat underlätta i sjuksköterskans arbete genom en ökad kunskap som kan leda 
till ökad förståelse.  
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Underlag för studiens resultat      Bilaga 1 
 

Databas Datum Sökord Antal träffar Slutligen utvalda 

LIBRIS 2013-04-10 “barn till 
psykiskt sjuka”, 
biografi 

4 Stulen barndom 
(Holman, 2006) 
 
Elefanterna i 
rummet och att 
vara barn i deras 
skugga (Forsman, 
2011) 
Maskrosungen 
(Gustafsson, 
2009) 

LIBRIS 2013-04-10 uppväxt* psyk* 
biografi 

8  

LIBRIS 2013-04-10 psykiskt sjuka, 
biografi 

13  

LIBRIS 2013-04-10 schizofren*, 
biografi 

26  

LIBRIS 2013-04-10 “barn till 
psykiskt sjuka”, 
Sverige 

19  

LIBRIS 2013-04-10 Barnmisshandel
, biografi 

37 Pojken som inte 
fanns- ett 
fosterbarns 
sökande efter 
kärleken hos en 
familj (Pelzer, 
2003) 
Pojken som 
kallades Det 
(Pelzer, 2002) 
Pojken som 
överlevde (Pelzer, 
2004) 
Mamma sa att jag 
var sjuk (Gregory, 
2006) 
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LIBRIS 2013-04-10 Maskrosbarn, 
biografi 

4 Vi har ju 
hemligheter i den 
här familjen- en 
självbiografi 
(Eriksson, 2010) 

LIBRIS 2013-04-10 “barn till 
föräldrar” OR 
“barn till 
psykiskt sjuka”, 
biografi OR 
självbiografi 

35  

LIBRIS 2013-04-10 psykiska 
sjukdomar, 
biografi 

43  

LIBRIS 2013-04-10 “barn som far 
illa”, biografi 

44  
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Presentation biografier        Bilaga 2 
 
Vi har ju hemligheter i den här familjen av Therese Eriksson 
 
Detta är en självbiografi om Therese som bor med sin mamma, pappa och bror. Mamman har 
diagnosen manodepression men även alkoholproblem. Mamman vårdas i perioder på ett 
behandlingshem och flickan får då sköta om hemmet. Gränsen mellan att vara barn och vuxen suddas 
ut och rollerna i familjen blir ombytta. Hon beskriver det som att vara mamma till sin egen mamma. 
Therese kämpar för att försöka hålla ihop familjen. Hon ser hur hennes pappa sakta förändras och 
tappar livsgnistan. Han är aldrig hemma utan åker tidigt på morgonen och kommer hem sent på 
kvällen. Rädslan av att förlora sin mamma är ständigt närvarande. Kommer hon att ligga död när jag 
kommer hem? Therese börjar själv dricka alkohol för att försöka fly undan sitt liv. Men i de övre 
tonåren bestämmer hon sig för att inte oroa sig mer.  Mamman får själv ansvara själv för sitt liv och 
Therese inser att hon inte kan få henne att må bättre om hon själv inte vill. Hon börjar försöka ta ansvar 
för sitt eget välbefinnande och förstår att hon har en styrka i och med sin uppväxt genom att hon kan 
hjälpa andra i samma situation. Hon startar därför organisationen Maskrosbarn. 
 
Pojken som kallades det, Pojken som inte fanns, Pojken som överlevde av David Pelzer 
 
Vid 4 års ålder blir Daves mamma helt förändrad. Dave blir hennes offer och blir någon slags slav i 
familjen. Han får städa, diska och blir bestraffad om det inte utförs enligt mammans instruktioner. Han 
får ibland ingen mat på flera dagar. Han får sova i källaren, får inga nya kläder och är för det mesta 
smutsig. Mamman kastar vid ett tillfälle en kniv i magen på honom, hon slår honom, låser in honom i 
badrummet med en spann med klorin, tvingar honom att äta bajs, äta sina egna spyor eller ligga i ett 
badkar med kallt vatten i många timmar. Dave klarar ändå av skolan även om han där är ett tacksamt 
mobbningsoffer. Pappan har inte kraften att hjälpa pojken eftersom mammans vilja är så stark. Även 
syskonen vänds emot honom och han blir i princip betraktad som ett illa omtyckt husdjur. Samtidigt 
beskrivs en längtan och en stark vilja ända upp i vuxen ålder att förstå mamman och bli älskad av 
henne. Han känner sig sviken av sin pappa som ser och vet men inte har kraften att göra någonting. 
Han blir i tonåren placerad på diverse fosterhem. Han beskriver hur han påverkats och hur han kämpat i 
vuxen ålder att förstå sin mamma och sin strävan att hitta en inre frid 
 
Maskrosungen av Sandra Gustavsson 
 
Boken beskriver Sandras uppväxt med en psykiskt sjuk mamma och en pappa med alkoholproblem. De 
första tolv åren bor hon hos mamman som lider av vanföreställningar och alkoholproblem. Sandra får 
tidigt ta ansvar för att sköta om hushållet så gott hon kan och sköta sitt skolarbete. Ofta finns inga 
pengar till mat vilket leder till att Sandra får mat av sina kompisar eller får stjäla. Till slut blir 
situationen ohållbar och de sociala myndigheterna ser till att hon får bo hos sin pappa istället. Men inte 
heller där får hon en trygg tillvaro eftersom pappan är alkoholist och föredrar att sitta på krogen 
framför att vara hemma hos Sandra. Boken beskriver hur Sandra upplevt sin uppväxt och hennes 
skiftande känslor för sina föräldrar och hur hon påverkats av uppväxten. Trots tuffa år och jobbiga 
minnen beskriver hon en livskraft och vilja att leva sitt liv och vara lycklig.  
 
Mamma sa att jag var sjuk av Julie Gregory 
 
Vi får följa en flicka som växer upp med en mamma med Munchausen by proxy. Redan från tre års 
ålder får hon uthärda otaliga läkarbesök då hon tvingas gå igenom fruktansvärda undersökningar för att 
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hitta sjukdomen som mamman påstår att hon har.  När en läkare inte klarar av att tillfredsställa 
mammans behov längre tar hon med sig dottern till en ny läkare, hela tiden i strävan efter att hitta vad 
det är för del på dottern. Lillebror i familjen är helt tvärtom, han är det friskaste barn som någonsin har 
fötts. Till slut bestämmer sig mamman för att dottern har ett hjärtfel, och i tron om att kunna 
diagnotisera dottern får hon både utstå EKG undersökningar samt att man skär i henne för att föra in 
elektroder i venerna vid armar och ben. Till slut rymmer flickan hemifrån vid 18 års ålder. Hon har fått 
nog av den fruktansvärda situationen hemma. Mamman tvingar även pappan att misshandla flickan. 
Hon har under så lång tid blivit intalad att hon är sjuk så till slut tror hon på det själv. Det tar många år 
för henne att inse att det inte är något fel på henne fysiskt. Relationer blir mest ett rop på närhet, någon 
som tycker om henne. Den verklighet man växer upp i är svår att bryta sig fri från, vad är egentligen 
sanningen? Varför var det aldrig någon som såg vad hennes mamma utsatte henne för? Att även efter 
uppbrottet med sin familj vilja ha mammas bekräftelse, hennes uppmärksamhet, hennes närhet. Hon 
ifrågasätter sig själv, kan hennes mamma verkligen varit så elak eller är det ändå lite mitt eget fel? 
 
Stulen barndom av Virginia Holman 
 
Virginias mamma led av schizofreni, som dock inte blev diagnostiserad förrän barnen blev äldre. Vilket 
innebar att ingen visste varför mamman betedde sig konstigt ibland. När Virginia är 9 år flyttar 
mamman med sina döttrar till deras stuga på landsbygden där hon förbereder sig för ett krig och att ta 
emot krigsbarn eftersom hon fått för sig det. Pappan finns också med i bilden men har inte kraften att 
stå emot mammans övertygelse att de ska bo i stugan. Virginia berättar om olika känslor för mamman, 
hat, kärlek, frustration och beskriver sina rädslor i vuxen ålder att själv utveckla psykisk sjukdom. 
 
Elefanterna i rummet av Andreas Forsman 
 
Titeln elefanterna i rummet syftar till författarens mammas sviktande psykiska tillstånd och hans 
pappas tragiska död. Det är en subjektiv skildring av hur det kan upplevas för ett barn att växa upp i 
skuggan av psykisk sjukdom och avsaknaden av en far. Boken visar dels på hur det kan vara att växa 
upp med dessa elefanter i rummet men också att livet kan ljusna med åren. Han bor de första åren hos 
sin mormor och morfar som blir som hans föräldrar, men mamman finns hela tiden i bakgrunden. När 
han är 9 år gammal tar mamman med sig pojken och han rycks från sitt trygga liv till en orolig tillvaro 
med sin instabila mamma.  
Författaren beskriver hur han handskas med sina demoner genom tonåren och upp i vuxen ålder fram 
till att han själv skaffar barn. 
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Exempel på innehållsanalysen      Bilaga 3 
 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

“Jag hatade henne för 
att hon gjorde mig illa 
och jag hatade henne 
för att hon luktade. Jag 
hatade henne för att 
hon inte fanns” 
(Gustafsson, 2009, s 
21) 

Jag hatade henne 
för att hon gjorde 
mig illa och för att 
hon inte fanns. 

Hatkänslor Relation till  
mamman i 
vuxen ålder 

Det vuxna barnets 
hälsa 

“Hon kunde vara varm 
och omtänksam lika 
ofta som hon var ledsen 
eller arg. Det som 
gjorde mig så otrygg 
var att jag inte kunde 
veta från en stund till 
en annan vilket humör 
hon skulle vara på” 
(Forsman, 2011, s 52) 

Jag kunde inte veta 
vilket humör hon 
skulle vara på. 

mammans 
instabila 
humör 
skapade 
otrygghet 

Otrygghet och 
utsatthet 

Upplevelser av 
lidande under 
uppväxten 

“Borde jag minnas 
detta som en skräckens 
tid? Det gör jag inte. 
Just då var mammas 
handlingar och 
beteende obegripliga. 
Det fanns inget 
sammanhang där jag 
kunde placera in de 
bisarra saker som ägde 
rum” (Holman, 2006, s 
37). 

Jag minns inte 
detta som en 
skräckens tid, men 
mammas beteende 
var obegripligt och 
det fanns inget 
sammanhang i de 
bisarra saker som 
ägde rum. 

Tillbakablick 
på 
barndomen. 
Svårt att 
förstå som 
barn vad som 
hände och 
varför. 

Barnets känslor 
för mamman 

Upplevelser av 
lidande under 
uppväxten 

	  
	  


