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Sammanfattning 
Syftet med studien är att utifrån självbiografiska berättelser beskriva och förstå barns 
upplevelser av att växa upp med en förälder med bristande föräldraförmåga, samt vilken 
inverkan detta har på barnets självbild och självkänsla. Utifrån syftet har vi ställt oss dessa 
frågor: Hur påverkas barnen när föräldraförmågan brister? Upplever barnen skuld och skam? 
Hur påverkas barnen av skuld och skamkänslor och konsekvenserna av detta? Använder 
barnen strategier för att minska eventuella konsekvenser? Hur påverkas barnets självbild och 
självkänsla? 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ textanalys. Med detta val fick vi en möjlighet att 
ingående granska några biografier som innehåller ett ämne som är både aktuellt, 
kontroversiellt och intressant. Studien är utförd i ett sociologiskt perspektiv och vi har använt 
oss av teorierna: socialisation, emotion, skuld och skam, stigmatisering, självkänsla, 
föräldraförmåga och barnuppfostran. 
Tidigare forskning visar vikten av föräldraförmåga i barns uppväxt för att barnen ska kunna 
utvecklas och hitta sin egen identitet. När föräldraförmågan brister är det viktigt att 
omgivningen uppmärksammar barn och deras problematik med förebyggande arbete. 
Resultatet visade att barnen till föräldrar med intellektuella funktionshinder eller psykiska 
sjukdomar hade många gemensamma problem och fick svårigheter i sin utveckling på grund 
av föräldrarnas oförmåga. Barnen upplevde både skuld och skam över sin situation och både 
föräldrarna och omgivningen kränkte barnen både fysiskt och psykiskt på grund av 
föräldrarnas funktionshinder. Barnen fick därför hitta på strategier i sina försök att lindra sin 
utsatthet. Detta medförde att de fick en negativ självbild och självkänsla och ökade även 
barnens utsatthet i samhället. 
Vår slutsats blir därför att samhället måste uppmärksamma barn till föräldrar med 
intellektuella funktionshinder eller psykiska sjukdomar i högre omfattning. Kunskapen måste 
ökas om barnens problematik och tidiga insatser bör ske för att barnen ska få möjlighet att 
utvecklas och få ett fullgott liv. 
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Förord  
I maj 2008 visade SVT ”Dokument inifrån” dokumentären ”Min pappa är utvecklingsstörd”. 
Den handlade om Ulrika som växte upp med två utvecklingsstörda föräldrar. När vi såg 
filmen väcktes vårt intresse för ämnet. 
Under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom socialtjänsten kom vi åter i kontakt 
med ämnet, då problemet börjar uppmärksammas allt mer i både det sociala arbetet och 
media. Vi fick ta del av material från FIB-projektet (föräldrar med intellektuella 
begränsningar) inom FoU-arbetet (forskning och utveckling i Sverige), vars syfte är att 
utveckla stöd och hjälpinsatser till familjer där minst en av föräldrarna har en intellektuell 
begränsning. 
Vi kom även i kontakt med familjer med denna problematik och insåg svårigheterna med att 
hjälpa och stödja dem, så att barnen får sina behov tillgodosedda inom familjen. Vi inser 
nyttan av ökad kunskap i ämnet både för professionen i socialt arbete och för den enskilde. 
Det övergripande syftet med studien är att beskriva och tolka barns uppväxt med föräldrar 
som brister i sin föräldraförmåga. Detta är ett osynligt problem som behöver uppmärksammas 
och vi vill därför synliggöra de svårigheter som barnet kan möta i interaktionen med 
samhället. 
Genom att läsa självbiografier i ämnet fick vi tillgång till värdefull kunskap i det sociala 
arbetet med dessa familjer. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Peter Nilsson för att han har trott på oss, visat 
engagemang och gett oss goda råd. 
Vi vill även tacka våra familjer som har stöttat oss under hela vår utbildning och framförallt 
under vårt uppsatsskrivande. 
 
Helena Larm 
Helene Örnevik 
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1 Inledning 
”Jag älskade verkligen min mamma, älskade henne så enormt mycket. Hon behövde min 
kärlek och jag gav henne allt jag hade. Min mamma kunde inte älska mig tillbaka, hon hade 
inte den förmågan så kärleken blev enkelriktad. Det var jag som älskade min mamma, det var 
jag som visade henne ömhet och jag som kramade henne. Jag kan inte minnas att min mamma 
kramade mig, för att jag behövde bli kramad. Hon kramade mig för att hon behövde bli 
kramad. Hennes kärlek var egoistisk rakt igenom, det fanns ingen plats för mig eller mina 
systrar i hennes kärlek för mammas behov var så stora att det bara fanns plats för dem.” 
(Pipping 2004, 183) 
 
Lisbeth växte upp med sin utvecklingsstörda mamma och som vuxen skrev hon en 
självbiografi om sin uppväxt. Boken visar läsaren hur det kan vara att växa upp med en 
förälder som brister i sin föräldraförmåga, hur hon bemöttes i samhället och hur det påverkade 
hennes självbild och självkänsla. 
 
I vår undersökning har vi valt att läsa självbiografier om hur det är att växa upp med föräldrar 
som brister i sina föräldraförmågor. Genom böckerna har vi tagit del av vuxnas upplevelser 
och känslor av hur deras uppväxt har sett ut och hur de har påverkats av sina föräldrars 
oförmågor. Hur det är att vara barn till en förälder med intellektuell begränsning utifrån ett 
sociologiskt perspektiv och hur samhället ser på dessa barn och deras föräldrar. Vi vill försöka 
öka kunskapen, både vår egen och andras, om hur bristande föräldraförmåga kan påverka 
barnen och vilka konsekvenser det kan leda till. 

1.1 Bakgrund  
Få undersökningar har gjort i ämnet (Hindberg 2003, 87) och den forskning som finns inriktar 
sig främst på mammornas föräldraförmåga. Papporna benämns ytterst sällan (Hindberg 2003, 
18). När forskning saknas drabbas barnen eftersom få uppmärksammat deras problem. Barnen 
har många frågor men saknar ofta någon vuxen som kan förklara och besvara deras frågor och 
som har den kunskap som krävs. Detta gäller för barn med förståndshandikappade föräldrar, 
såväl som för barn med psykiskt sjuka föräldrar (ibid.84). 
Att betvivla en persons förmåga att ta hand om sitt barn är inte enkelt eftersom detta kan tas 
som en förödmjukelse av föräldern. Har personen även ett funktionshinder blir det extra 
känsligt, föräldern agerar ju efter sin förmåga. Frågan är om det verkligen är tillräckligt alla 
gånger? (ibid.17) 
Enligt Pipping är det ännu idag ”tabu” att ha åsikter om föräldraförmågan hos 
förståndshandikappade, vilket hon anser vara sorgligt eftersom det drabbar både barnen och 
föräldrarna (Pipping 2004, 200). De får inte den hjälp och stödet de är i behov av. 
 
Barn till funktionshindrade föräldrar riskerar att inte få sina behov tillfredsställda. Barnen får 
inte den uppmuntran de behöver för att utvecklas. Detta kan leda till känslomässiga störningar 
och svårigheter i relationer till andra, vilket kan leda till ensamhet för barnet (Socialstyrelsen 
2007, 27). Samtidigt måste man komma ihåg att alla barn, föräldrar och familjesituationer är 
unika. Hur barnet upplever sin situation beror på barnets inre styrka såväl fysiskt som 
psykiskt. Ett starkt barn klarar sig bättre och påverkas inte på samma sätt av förhållandet som 
ett vekare barn (Hindberg 2003, 131). 
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1.2 Disposition 
 
Kapitel 1 inleds med en kort beskrivning av ämnet, bakgrund, disposition, syfte och 
frågeställningar. 
Kapitel 2 innehåller valet av metod, litteraturanskaffning, urval, studiens tillförlitlighet och 
litteratur- och metoddiskussion. 
Kapitel 3 beskriver tidigare forskning. 
Kapitel 4 redogör för de teorier som har använts i uppsatsen, socialisation, emotioner, skuld 
och skam, stigmatisering, självkänsla, föräldraförmåga och barnuppfostran. 
Kapitel 5 redovisar resultat och analys. Den innehåller en kort sammanfattning av 
självbiografierna och resultatredovisningen. 
Kapitel 6 uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån självbiografiska berättelser beskriva och förstå barns 
upplevelser av att växa upp med en förälder med bristande föräldraförmåga, samt vilken 
inverkan detta har på barnets självbild och självkänsla. 

1.4 Frågeställning 
● Hur påverkas barnen när föräldraförmågan brister? 
● Upplever barnen skuld och skam? 
● Hur påverkas barnen av skuld och skamkänslor och konsekvenserna av detta? 
● Använder barnen strategier för att minska eventuella konsekvenser? 
● Hur påverkas barnets självbild och självkänsla? 
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2 Metod 

2.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ textanalys därför att intervjuer och enkäter inte var 
något alternativ. Detta hade varit etiskt omöjligt att genomföra. Vi fick med detta val en 
möjlighet att ingående granska några biografier som innehåller ett ämne som är både aktuellt, 
kontroversiellt och intressant. Då vi båda två har ett stort intresse av att läsa litteratur av skilda 
slag och då speciellt självbiografier, kändes valet av metod intressant och rätt. 
 
Kvalitativ textanalys används inom all forskning där man hänvisar till redan befintlig 
forskning. Metoden innebär att noggrant studera en text för att finna de delar av denna som är 
viktiga i forskningens syfte. Genom att studera texten närmare, läsa den flera gånger och 
försöka besvara de frågeställningar som anses vara av vikt för studien, kan man upptäcka och 
tolka de dolda meningarna i texten (Esaiasson m.fl., 2004, 233). När man läser en text är det 
viktigt att se till helheten för att förstå betydelsen av ordets rätta mening.  Det går inte att bara 
läsa vissa delar och tro att man ska kunna förstå textens rätta kontext. Genom att studera 
texten intensivt, kan tolkningen av texten förändras och leda till att man ser texten på ett 
annorlunda och nytt sätt (ibid.247). 
I metoden kvalitativ textanalys skiljer man mellan två typer av frågeställningar. Den ena 
grundas i ett systematiskt kartläggande och den andra av ett kritiskt utforskande av texten 
(ibid.234). Då vårt syfte inte var att kritisera eller ta ställning till självbiografierna, utan att 
klargöra, jämföra och beskriva dessa utifrån valda teorierna, samstämmer detta med den 
systematiska metoden. 
 
Det finns olika typer av dokument, officiella (statliga myndigheter, organisationer) och 
personliga (brev, dagböcker, självbiografier). Kriterierna vid bedömning av dokument är 
enligt Scott autenticitet (pålitligheten av materialet), trovärdighet (anges materialet rätt), 
representativitet (är materialet karakteristiskt) och meningsfullhet (är materialet klart och 
förståeligt) (Bryman 2002, 357). 
Metoden är även öppen på så vis att det är enkelt att redogöra för sitt urval. Den kan även ge 
upplysningar om sociala grupper som annars inte är lätta att komma i kontakt med (ibid.203). 

2.2 Metoddiskussion  
Vi började med att läsa självbiografierna för att få en uppfattning om innehållet i dessa för att 
kunna välja de teorier som vi ansåg kunde passa för undersökningen. Sedan fortsatte vi med 
att tillsammans formulera undersökningsfrågor till självbiografierna genom att studera 
tidigare litteratur i ämnet, artiklar, socialstyrelsens publikationer, mm. Därefter har vi aktivt 
och kritiskt var och en läst texten och enskilt besvarat de frågor som vi valde att ställa till 
texten (se bilaga 1). Tillsammans har vi därefter gått igenom fråga för fråga och sammanställt 
svaren vilka vi redovisar i kapitlet om resultat och analys. Syftet med undersökningen var att 
fastställa författarens egna upplevelser och synpunkter och förena dessa med teorier och 
referenslitteratur. 
 
Tolkningarna av texterna och slutsatserna är våra egna, men läsaren till uppsatsen har 
möjlighet att själv studera böckerna och jämföra vår tolkning med sin egen. Vi har använt oss 
av citat från böckerna för att ge exempel på författarnas egna uppfattningar om sina 
upplevelser. 
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Vi inser att undersökningen skulle ha kunnat se annorlunda ut om det hade varit möjligt att 
utföra intervjuer och/eller enkäter. Undersökningen hade även kunnat se annorlunda ut om 
någon av självbiografierna hade varit skrivna av en man. Vi lyckades dock inte finna någon 
sådan bok. 
 
Vi anser att autenticiteten och trovärdigheten i självbiografierna är hög, då författarna har 
skrivit om sig själva och använder sitt eget namn. Självbiografierna i vår undersökning är av 
samma karaktär och kan anses som representativa för ämnet. Författarna är klara och tydliga 
med syftet av deras självbiografier: att uppmärksamma barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning och psykisk sjukdom. 

2.3 Litteraturanskaffning 
Litteraturen till denna studie har vi funnit via biblioteket i Avesta, Högskolan Dalarna och via 
Internet. Genom att använda oss av t ex sökmotorerna Google, Elin och Libris, sökte vi på 
orden förståndshandikappad, svagbegåvade, psykiskt sjuka, uppväxt, barndom, 
föräldraförmåga, självbiografier, skam, skuld, självkänsla, mm. På så sätt kom vi fram till vad 
vi ansåg var relevant litteratur för ämnet. 
Dokumentären visades på SVT i maj 2008. Efter att ha kontaktat producenten till filmen 
Oskar Hedin, Laika film, skickades filmen till oss genom Johan Brånstad på SVT. 

2.4 Urval 
Från början hade vi tänkt använda oss av självbiografier skrivna av barn till utvecklingsstörda 
föräldrar. Vi hade tyvärr svårt att finna sådana böcker, därför valde vi att även använda oss av 
självbiografier skrivna av barn till psykiskt sjuka föräldrar där det fanns fler böcker att välja 
mellan. I slutändan blev det en bok och en dokumentär om barn med utvecklingsstörda 
föräldrar och två böcker med barn som har psykiskt sjuka föräldrar. Det var slumpen som 
avgjorde vårt urval och även att alla självbiografierna kom att handla om normalbegåvade 
flickor. Vi har dock i vår undersökning valt att inrikta oss på barnens mammor. De pappor 
som har förekommit i biografierna har vi tagit i mindre beaktande. 
 
Självbiografier 
 
– Eriksson, Ethel: ”Flickan som inte fick finnas” Norstedts 2007 
– Gustafsson, Sandra: ”Maskrosungen” Bra böcker 2006 
Detta är skildringar av två barns uppväxt med psykiskt sjuka mammor. 
 
– Pipping, Lisbeth: ”Kärlek och stålull” Gothia 2004 
Detta är en skildring av ett barns uppväxt med en utvecklingsstörd mamma. 
Dokumentär 
– ”Min pappa är utvecklingsstörd” SVT 2008. Producent: Oskar Hedin 
 
Vid forskning bör man använda sig av ett slumpmässigt urval. Detta för att öka 
tillförlitligheten och att urvalet blir karakteristiskt för gruppen som helhet (Esaiasson m.fl., 
2004, 191). Vi hade dock inga möjligheter att utföra ett slumpmässigt urval på grund av för få 
självbiografier inom ämnet. 
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2.5 Studiens tillförlitlighet 
Reliabilitet visar ett tests tillförlitlighet och hur noggrant en mätning har utförts. Reliabilitet 
innebär att resultatet från två undersökningar som har skett på likadana sätt ska kunna 
jämföras och resultaten av dessa undersökningar ska då vara lika. Undersökningen skall inte 
innehålla upprepade eller slumpartade fel. Är detta fallet är reliabiliteten hög (Esaiasson m.fl., 
2004, 67-69). 
Validitet innebär att man kontrollerar att det man undersöker är det man verkligen har velat 
undersöka, om det är en sann bild av verkligheten. Vid hög validitet finns inga systematiska 
fel och går även ut på att bedöma om resultatet är sammankopplad med den valda teorin 
(ibid.61). 
Vi inser att andra inte kanske skulle komma fram till samma resultat som vi har gjort. Det här 
är vår tolkning och vårt resultat av studien. Andra forskare skulle kanske komma fram till 
andra slutsatser. 
 
Scott (1990) anser att det finns anledning att vara kritisk till självbiografier eftersom 
författarens uppriktighet kan ifrågasättas och om det är författarens ärliga tankar och känslor 
som beskrivs i texten (Bryman 2002, 359). 
 
Dock anser vi själva att det inte finns någon anledning att tro att författarna inte berättar 
sanningen. Sakliga uppgifter kanske inte alltid stämmer, men författarnas egna känslor och 
upplevelser borde vara uppriktiga. Vi är medvetna om att författarna kan ha utelämnat 
speciellt känsliga saker som har varit för upprörande att nämna i böckerna. Som Gustafsson 
skriver: ”När det gäller mamma har jag brottats med skam – och skuldkänslor genom åren, 
samtidigt som jag känt att jag inte haft någonting att dölja. Det var hennes psykiska problem 
som ställde till det – inte jag” (Gustafsson 2006, 254). I dokumentären tar man upp att 
kvinnan i filmen blev sexuellt utnyttjad, men själv vill hon helst inte prata om detta. Hon 
menar att det fortfarande gör för ont att tänka på händelsen (Min pappa är utvecklingsstörd). 
Författarna uppger även i böckerna att de inte har velat skriva självbiografierna förrän deras 
mammor var avlidna. T ex Ericsson nämner i sin bok att hon inte skulle ha kunnat skriva sin 
bok tidigare och att det inte finns någon ”objektiv verklighet” utan bara hennes egna 
tolkningar av historien (Ericsson 2007, 355) 
Människor förändras hela tiden och man får nya erfarenheter allt eftersom man åldras. 
Minnesbilderna förändras och vissa minnen bleknar medan andra fördjupas. 
 
Dokumentärens trovärdighet kan dock diskuteras, är filmen objektiv? Vi inser att det finns en 
risk att producenten vinklar filmen efter sina egna tolkningar och inte ur huvudpersonens 
perspektiv.  

2.6 Litteraturdiskussion 
Huvudpersonerna i böckerna har utvecklats till framgångsrika kvinnor. Det framkommer inte 
i dokumentären så mycket om Ulricas nuvarande situation, men hon har ändå utvecklats 
positivt eftersom hon har styrka att medverka i en dokumentär. 
 
Vi kan kritiskt konstatera att vi bara har fått tag i självbiografier med livsöden som har vänts 
till det bättre. Vi saknar uppgifter om personer som det inte har gått så här bra för. Orsaken till 
detta tror vi kan bero på att dessa personer inte har möjlighet att skriva sin självbiografi. 
 
Vi är medvetna om att underlaget till undersökningen är litet och att det inte går att dra några 
generella slutsatser av studien. Föräldrar med intellektuella eller psykiska funktionshinder är 
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en heterogen grupp och består av många olika personligheter. Även om de har en gemensam 
diagnos ser deras problematik helt olika ut, eftersom graden av funktionshindret varierar 
(Kollberg 1989, 21). Föräldrars funktionshinder kan påverka deras föräldraförmåga och 
konsekvenserna av detta kan leda till svårigheter i barns uppväxt. Det är inte endast 
föräldrarnas funktionshinder som påverkar barns situation. Även andra faktorer som andra 
vuxna: t ex pappor, närstående släktingar, kontaktfamiljer, skol- och dagispersonal, 
myndigheter: socialtjänst, psykiatrin, BUP, påverkar barns livssituation. 
Föräldrars funktionshinder behöver dock inte leda till sämre föräldraförmåga. Många av dem 
kan klara av sin föräldraroll alldeles utmärkt ( Killén 1993,127). 
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3 Tidigare forskning 
 
I vår litteraturstudie om barn till föräldrar med nedsatt föräldraförmåga, har vi insett att det 
inte finns några mängder av tidigare forskning. Den forskning vi fann var till största delen av 
äldre datum och med tanke på de samhällsförändringar som har skett de sista 20 åren, är det 
många gånger svårt att relatera dessa till dagens förhållanden. För just den här gruppen av 
utsatta barn är det dock inte mycket som har hänt inom området. Vi valde att använda oss av 
denna litteratur: 

Kollberg, Evy (1989): Omstridda mödrar. 
Den enda forskare som har doktorerat i ämnet förståndshandikappade föräldrar är Evy 
Kollberg och det gjorde hon för 20 år sedan. Syftet med studien var att finna och skildra 
utvecklingsstörda mammor och att söka efter omständigheter som är viktiga i en fungerande 
föräldraroll (ibid.20). 

I avhandlingen tar Kollberg upp fyra bedömningsgrunder för föräldraförmåga. Det handlar 
om mammans insikt om barnets behov, om hon kan tillgodose barnet detta, om hon accepterar 
att få hjälp från utomstående och om det biståndet har någon verkan för barnets 
välbefinnande. Har mammorna förståelse för sitt problem och kan acceptera att ta emot den 
hjälp som erbjuds har barnen större chans till en positiv utveckling (ibid.89). 

Barn behöver få sina behov tillfredsställda för att må bra och utvecklas. Viktigt för barn är då 
att få mat, sömn (ibid. 85) och stimulans, men även att barn är trygga i sin relation till sina 
mammor. Förståndshandikappade föräldrar saknar ofta förmågan att tillgodose barnen dessa 
behov (ibid.86). 
 
Källkritik: Kollbergs doktorsavhandling är en studie i syfte att berätta om svagbegåvade 
mödrar och deras potentialer till fungerande föräldraförmåga. Avhandlingen beskriver inte 
barnens situation. Studien är ända från 1989 och har ett antal år på nacken, men faktum är att 
ingen annan har doktorerat i Sverige i ämnet sedan dess. 

Killén, Kari (1993): Svikna barn. 
Skrev sin bok i syfte att underlätta för dem som kommer i kontakt med och arbetar med 
gruppen utsatta barn. Dessa barn kan ha utsatts för psykisk och fysisk misshandel, sexuella 
övergrepp, dåliga sociala levnadsförhållanden och få fungerande relationer. Boken ger en 
insikt i barnens otrygga och kaotiska tillvaro när både föräldrar och omgivningen sviker. 
Dessa barn och deras föräldrar är i stort behov av hjälp och stöd och det är viktigt att öka 
förståelsen och kunskapen om detta. 

Kari Killén är fil dr och forskare i Norge. 

Killén, Kari (2000): Barndomen varar i generationer. 
Killén vidareutvecklar sina tankar om förebyggande arbete för barn till föräldrar med 
bristande omsorgsförmåga. 
Om barn och föräldrar inte uppmärksammas tidigt i sina problem, kan detta leda till att barnen 
får svåra erfarenheter som de i sin tur kan överföra till nästa generation. Det handlar om att 
arbeta för att förhållandena mellan föräldrar och barn blir så bra som möjligt och att barnen 
får den omsorg de behöver. Barn behöver ha en fast anknytningsperson för att inte få problem 
senare i livet. Det är viktigt att barn känner att de kan visa sina känslor och att de får utvecklas 
genom lek. Barn har rätt att vara barn utan vuxenansvar (ibid.21-22). 
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Bland de högriskgrupper som Killén tar upp är psykiskt sjuka föräldrar och deras barn en 
grupp. Föräldrarnas sjukdom kan ge barnen problem redan tidigt därför att de inte fungerar i 
sin omsorg till barnen. Föräldrarna har inte förmåga att se till barnens behov och har svårt att 
förstå barnens känslor (ibid. 91). Föräldrarna har ofta svårigheter att inse sina egna problem 
och att de själva behöver ha hjälp (ibid.92). 

Socialstyrelsen (2002): Det viktiga är hur man är mot sitt barn. 
Rapporten är från 2002 och omfattar intervjuer med föräldrar med utvecklingsstörning. Syftet 
med studien var att beskriva föräldrarnas åsikt om sina egna föräldraförmågor och vad de 
anser om det stöd som erbjuds från samhällets sida (ibid.9). Föräldrarna träffades i ett nätverk 
inom FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) och pratade om 
sina familjesituationer och tog del av varandras erfarenheter hur det är att vara förälder. De 
fick lära sig vad samhället hade att erbjuda dem i form av stöd och hjälp och de fick även lära 
sig vad de som föräldrar har för plikter gentemot sina barn och samhället. Nätverket skulle 
stimulera föräldrarnas självförtroende, öka deras benägenhet att ta emot hjälp samt stärka 
deras föräldraförmåga (ibid.7). 

Källkritik: Studien riktar sig enbart i hur föräldrarna ser på sin föräldraroll. 

Hindberg, Barbro (2003):  Barn till föräldrar med utvecklingsstörning. 
Bokens syfte är att uppmärksamma barn till utvecklingsstörda föräldrar och deras 
problematik. Författaren vill ge insikt i barns belägenhet och öka förståelsen för dessa. 
Hindberg skriver om barns behov och rättigheter i familjen och i samhället. Barn är i behov av 
varaktiga och stadiga relationer för att kunna utvecklas och de är även i behov av att få vara i 
en miljö som är lugn och skyddad från missbruk och psykisk och fysik misshandel. Det är 
även viktigt med återkommande vanor i vardagen för att barn ska känna sig trygga och för att 
tillvaron ska upplevas som förklarliga för dem (ibid.34). 
Föräldrar bör kunna följa med i barnens utveckling och de vardagliga omsorgerna bör 
förändras vart efter barnen blir äldre. Föräldrar med utvecklingsstörning har ofta inte 
förmågan att tillgodose dessa behov och blir tidigt passerade intellektuellt sett av sina barn 
(ibid.112). 

Social rapport 2006 
Barn som har psykiskt sjuka föräldrar riskerar att få det svårt i sitt sociala sammanhang. Deras 
föräldrar har ofta svårt att hantera sin ekonomi och relationerna i familjen är ofta 
problemfyllda. Föräldraförmågan är ofta svag, de brister i den psykiska och fysiska 
omvårdnaden av barnet och kan ha svårt att få vardagen att fungera. Det handlar om praktiska 
saker som matvanor och sovtider, kläder anpassade efter väder, men även att ge barnet kärlek, 
ömhet och stimulans i dess utveckling. Barnet kan få uppleva hur föräldern får 
vanföreställningar, inbillar sig saker och får psykiska utbrott. Sjukdomen leder ofta till att 
familjen och barnet isoleras från sin omgivning Barnen kan bli utsatta för förälderns 
aggressioner och kan ses som en fiende till föräldern (ibid.264). 
Man är osäker om hur många barn som växer upp med föräldrar som är psykiskt sjuka, men 
barnen har börjat väcka allt mer intresse och man inser hur viktigt det är att stödja och hjälpa 
dessa barn. Det är dock svårt och samarbetet mellan olika instanser bör bli bättre för att nå ut 
till barnen (ibid.265) 

Socialstyrelsen (2007): Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning. 
Socialstyrelsens rapport är skriven med tanke på att ge de som i sitt arbete kommer i kontakt 
med barn till utvecklingsstörda föräldrar insikt, kunskap och förslag till hur detta arbete kan 
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bedrivas. Skrivelsens syfte är även att ge dessa stöd i arbetet att utforma de insatser de 
utvecklingsstörda föräldrarna behöver för att barnens grundläggande behov skall 
tillfredsställas för att utvecklas som person (ibid.3). 

I rapporten menar man att barn till utvecklingsstörda personer i vissa fall inte får den omsorg 
de behöver och risken finns att de åsidosätts. Studien är inriktad på de föräldrar som inte har 
den föräldraförmåga som krävs för att barnet ska må bra och få stimulans att utvecklas som 
andra barn (ibid.9). 

I rapporten tar man upp problemet med att barn till utvecklingsstörda föräldrar ofta får ta ett 
mycket stort ansvar i familjen. Detta leder till att barns egna behov inte tillfredsställs och 
bland annat kan gemenskapen med omgivningen utebli. Att bli sin mammas mamma kan ha 
en negativ effekt på barnets utveckling av den egna identiteten och det psykosociala måendet 
(ibid.38). 

Enligt vissa forskare är förmågan till ett väl fungerande föräldraskap inte bara något som är 
medfött, utan även något som alla föräldrar kan lära sig, även de personer som har en 
utvecklingsstörning. Med hjälp ska personen kunna bli en bra förälder (ibid. 45). Alla klarar 
dock inte detta och har problem med intimiteten och empatin i förhållandet till sitt barn. 
Oförmåga i föräldrarollen handlar även om okontrollerade, angripande och hotfulla reaktioner 
när föräldrar inte har förmåga att förstå och anpassa sig till barns behov eller vid psykiska 
problem (ibid.46). 
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4 Teori 

4.1 Socialisation 
Handlar om de samhälleliga perspektiven som är inlärda. Den livsstil som barn och nya 
personer i samhället bör lära sig för att passa in och som ofta överförs från generation till 
generation. Barnet lär sig att bli medvetet och vad som krävs för att accepteras i den kulturen 
där det växer upp. Socialisation är en process som varar hela livet och som förs vidare i 
generationer och är det som gör att en person utvecklas (Giddens 2003, 42). 
Sociologerna menar att socialisationen omfattas av två faser, den primära och den sekundära. 
Den primära sker under tidig barndom och handlar om kulturell inlärning. Barnet lär sig tala 
och lär sig de huvudsakliga beteendemönstren som krävs när det ska lära sig senare i livet. I 
detta skede är familjen den viktigaste socialisationsagenten (ibid.42). 
Uppfostring sker genom barnets vilja att bli älskat och omtyckt (Olofsson/Sjöström 1993, 
166) och dess önskan om att göra sin mamma till lags för att på så vis få hennes kärlek. Även 
när barnet ser att mamma inte tycker om det längtar det efter ömhet. Barnet försöker då 
förändra sitt beteende för att återta sin mammas känslor av kärlek. Detta kan ta sig uttryck i 
att barnet visar skamkänslor för sitt tidigare beteende och att barnet är villigt att ställa upp på 
de krav och normer som mamman ställer. Fruktan att göra fel följer sedan med i livet, en 
rädsla för att göra bort sig inför andra människor och ses som mindre värd. Längtan efter att 
vara omtyckt och älskad gör att barnet disciplinerar sig på ett sådant vis, att andra inte ska 
tycka illa om det. Längtan efter kärlek driver barnet och gör det sårbart, genom hot och 
mindre ömhet lär barnet sig vilka regler och normer som gäller och handlar utifrån detta 
(ibid.167-168). 
 
Den sekundära fasen sker efter den tidiga barndomen och framåt. Viktigaste 
socialisationsagenter är nu omgivningen och samhället. Socialisationsagenter: grupper eller 
sociala sammanhang där viktiga socialisationsprocesser sker (Giddens 2003, 42) 
Socialisationen av en värdig medborgare sker genom uppfostran. Barnet måste lära sig hur 
samhällets normer fungerar för att ha möjlighet att agera genom egna och andras handlingar 
för att se vilka handlingar som är bra eller dåliga (Olofsson/Sjöström 1993, 166) 
Socialisation innebär att individen lär sig vilken social roll den innehar. Det är då identiteten 
utvecklas och vi lär oss att reflektera och agera självständigt (ibid.43). 
 
Samhället bevarar ordningen genom alla sociala mönster som gör att medborgarna känner sig 
trygga. Avviker någon från dessa normer hjälps alla åt att försöka få in avvikaren på rätt spår 
igen. Misslyckas man med detta utnämner man personen till syndabock och denne utesluts 
från gemenskapen och blir som en kontrast mellan det tillåtna och det otillåtna 
(Olofsson/Sjöström 1993, 185). 

4.2 Emotioner 
Inom sociologin forskar man i sociala företeelser och där ingår emotioner. Därför är bl. a 
skam, skuld, rädsla, sorg, viktiga inom sociologin (Dahlgren/Starrin 2004, 15). ”Utan känslor 
finns det inte så stor mening med att leva” (Elster, 1999, refererad i Dahlgren/Starrin 2004, 
15). Känslorna visar hur relationerna utvecklar sig både till andra människor och till samhället 
i övrigt. Känslor som skam och kärlek ses som representativa för relationer, medan andra 
känslor antyder när något kan vara farligt och hotande (ibid.15). 
En grupps gemensamma handlingar kan förändra skamkänslan och en person kan utföra 
handlingar inom gruppen som hon skulle skämmas för om hon gjorde dessa själv. Inom 



 

 12 

gruppen försvinner skamkänslan och ansvaret läggs på hela gruppen och inte den enskilde 
personen (Simmel 1901/1983 refererad i Dahlgren/Starrin 2004,) 
Cooley menar att känslor är av stor betydelse i livet. Hans teori om spegeljaget grundas på 
känslorna skam och stolthet. Det handlar om en persons självkänsla och hur man ser på sig 
själv ur en annan persons synvinkel. Är den andres uppfattning negativ skäms man över detta 
och är den positiv så blir man stolt (ibid.19, 85). 
När en person skäms håller den nere sitt beteende och ändrar sig för att minska skammen och 
skulden. Skammen hör även ihop med att befinna sig i ett utanförskap, materiellt och socialt 
(ibid.24-25). 

4.3 Skuld och skam 
Skuld sammankopplas med brottsliga handlingar och andra oacceptabla förseelser. Personer 
som inte håller sig till de aktuella normerna känner skuld.  Skam kopplas ihop med personligt 
misslyckande och upplevelsen av att inte nå upp till de ideal som råder (Lehtinen 1998, 22). 
En person som har skamkänslor förlorar förmågan till handling och känslan av kontroll mer, 
än en person som känner skuld. Av den anledningen händer det att den skamsne oftare beter 
sig hotande i samband med sin skamkänsla. Förödmjukelsen som hänger ihop med skammen 
gör att personen riktar sin ilska både mot sig själv och mot andra. Önskan om att få skylla på 
någon annan och straffa denna ger personen en känsla av att ta tillbaka kontrollen. Människor 
har olika läggningar att känna skuld och skam. Den som ofta känner skam, känner ofta även 
skuld, men forskning visar att det går att separera skuld och skam, eftersom människor 
reagerar helt olika på dessa emotioner (Helkama 2000, 150). 
Filosofen Morris citeras i Filosofisk tidskrift 2/98 på sidan 25: ”Skuld gör oss benägna att 
bekänna, skam att dölja.” 

Skuld  
Skuld kan associeras till speciella händelser, tankar och syften och kan vara en personlig 
bedömning av sig själv efter dessa företeelser. Filosofen Boonin förbinder skuld till normer. 
Skulden leder människorna till att rätta in sig efter de förordningar som råder (Lehtinen 1998, 
22). En person som känner ånger över en handling blir skuldfylld och detta leder till att 
personen aktivt försöker undvika att återigen begå samma handling (Helkama 2000, 149). 
 
Skuld kan kopplas samman med kyrkans ”syndernas förlåtelser”. Om individen begår en 
felaktig handling uppstår skuldkänslor. När individen bekänner sin skuld och får sitt straff blir 
synderna förlåtna och individen kan åter leva utan skuld. Det är allmänt känt att erkännande 
har en läkande verkan på individens välbefinnande (Lehtinen 1998, 25). Skuld kan associeras 
till ansvar eftersom en individ som brister i sitt ansvar känner skuld (ibid.28).  Om en individ 
anser sig ha fått ett dåligt resultat på grund av att den inte har ansträngt sig tillräckligt kan 
skuldkänsla uppstå (Helkama 2000, 140). 

Skam 
Skam fyller flera olika sociala och psykosociala funktioner. Dels är skam grundläggande för 
vår moral och för vår ansvarskänsla. Skam uppstår hos individen när denne bryter mot 
rådande normer, men håller detta inom sig själv. Dels uppkommer skamkänsla när individens 
sociala band utsätts för påfrestning, som kan tolkas som ett tecken på relationsproblem. Skam 
är även viktigt i individens kontroll av sitt eget agerande och hur individen väljer att visa sina 
andra känslor. Individen håller tillbaka sina känslor för att inte skämmas över dessa. ”Man är 
rädd för att skämmas och man skäms för att man skäms” (Meeuwisse/Swärd 2002, 173). 
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Enligt Elias är skamkänslor inget som syns utanpå en människa, utan något som man bär 
inom sig och något man försöker dölja för andra. Konfliktfullt medger man sin underordnade 
position och rädslan över att förlora den kärlek som man har fått är stor. När omgivningens 
krav ökar, blir individen allt räddare att den ska göra något som inte ingår i normerna. 
Skammen ökar och kontrollerar människorna så att de inte utför fel handlingar 
(Dahlgren/Starrin 2004, 76). 
Skamkänslor är både ett personligt och ett socialt fenomen enligt Elias. En person som känner 
skam tycker inte om sig själv, känner sig ensam och rädd och känner att den förlorar 
kontrollen över sin sociala situation (ibid.79). 
 
Scheff ser på skam som den mest ledande känslan därför att skammen har flera funktioner än 
andra känslor. Skam styr t ex vår moral. Den visar när vi har gått över gränsen till vad som är 
normalt. Skam är av betydelse i vårt sociala liv. Den uppstår när vi känner oss utanför eller 
ensamma. Skam hjälper oss även att kontrollera våra övriga känslor. Skäms man över sin gråt, 
undertrycks den, skäms man över sin ilska håller man tillbaka den (Dahlgren/Starrin 2004, 
88). Ofta vet den som känner skam inte om det, utan kallar den för något annat. Att det 
handlar om skam visar sig i att personen uppfattar sig själv negativt, har dålig självkänsla, 
eller att andra ser negativt på personen. Dessutom visar kroppsstråket och talet att en person 
skäms. Stamning, röd ansiktsfärg, mm, är typiska markörer som visar om en person skäms 
(ibid.90). 

4.4 Stigmatisering 
Stigma kommer från grekerna och var från början ett sätt att märka personer som sågs som 
onormala, människor utan status. Ett tecken brändes in i deras hud för att alla skulle kunna se 
att personen var någon som de skulle undvika. I dag brännmärks inte längre människor, men 
betydelsen av ordet har ungefär samma innebörd, men avser mer en persons livsöde än 
kroppsliga lyten (Goffman 1972, 11). 
En person kan försöka att dölja sitt stigma därför att han skäms över detta. Svårigheterna att 
hemlighålla stigmat är stora, eftersom det alltid finns någon som kan yppa hemligheten. 
Vetskapen och oron över detta ligger som ett moln över den stigmatiserade personen 
(ibid.81). Om barnet inte har känt sig stigmatiserat tidigare på grund av sina föräldrars 
handikapp, finns det risk för att de kommer att upptäcka detta vid skolstarten med mobbing 
som följd (ibid.41). 
 
Stämpling av en grupp sker inte för den enskilde personens karaktärsdrag, utan för att den 
tillhör en grupp som anses mindre värd. En person kan kopplas samman med en annan redan 
stigmatiserad person och bli utsatt på grund av detta (Goffman 1972, 38). I vår studie 
uppfattar vi barnen som den stigmatiserade gruppen och omgivningen som den 
stigmatiserande. Så länge en grupp har makten över en annan kan stigmatiseringen fortsätta 
och den stigmatiserade gruppen utestängs från sociala aktiviteter (Elias 1999, xxiv). Ett 
stigma som inte är synligt för andra är inte intressant i sociologiskt perspektiv. Det saknar då 
relevans ur samhällssynpunkt (Goffman 1972, 80). 
Att vara medlem i en grupp som anser sig vara för mer än andra, betyder att medlemmen får 
ta del av den status som gruppen har. Priset som medlemmen får betala är total underkastelse 
av gruppens normer och värderingar (Elias 1999, xxvii). Den som är utanför kan inte följa 
dessa regler och vid försök att ta sig in utsätts den för förnedrande kränkningar. Genom stark 
sammanhållning och genom att inte ta in någon ny i gruppen, behåller och ökar gruppen sin 
maktposition. En stigmatiserad person kan räkna med omgivningens undvikande (Goffman 
1972, 39), och att gruppens medlemmar undviker att beblanda sig med de utstötta. Detta för 
att inte riskera att bli smittade av deras utanförskap (Elias 1999, xxxxviii). Den minsta 
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möjliga handlingen som ligger utanför normen kan dessutom medföra att medlemmen får sitt 
rykte skamfilat (ibid.44). Omgivningen kan frysa ut, håna och driva med dem som avviker. 
Skvallret skulle få avvikarna att känna sig dåliga och antingen fly eller acceptera detta öde 
som ändå inte går att göra något åt (ibid.88). Omgivningens förakt har en förlamande effekt 
på dem som drabbas och de har svårt att ignorera stigmatiseringen och försvara sig. Det är 
inte ovanligt att skuldbelägga människor för handlingar som de aldrig har utfört, bara för att 
de är medlemmar av en grupp som har dåligt rykte och som har svårt att ge igen (ibid.102). 
Skam och skuld som väcks av känslan att vara mindre värd än andra, leder till att den ledande 
gruppen behåller sin makt (ibid.103). 

4.5 Självkänsla 
Skam kontra stolthet är de känslor som inverkar mest på vår självkänsla och våra möjligheter 
att skapa relationer till andra människor. Dagens samhälle tenderar dock att undantränga dessa 
känslor och i stället uppmanas individen till handling med självbehärskning som grund 
(Meeuwisse/Swärd 2002, 169). 
 
Den energi som kommer från känslor kan vara hög och ger då personen självkänsla och en 
önskan om att skapa relationer med andra. När energin som kommer från känslorna är låg kan 
det leda till depression, tillbakadragande och dålig självkänsla. Personen känner sig inte 
tilldragande för andra och vill helst dra sig undan alla sociala relationer. Känslan av att vara 
utanför ökar den negativa energin. Personen känner att den tillhör marginalen, har låg status 
och detta leder till att personen blir ledsen och känner skam över detta (Dahlgren/Starrin 
2004, 61, 71). Destruktiva självkänslor kan leda till svårigheter i det sociala sammanhanget 
vilket kan leda till att personen får låg ställning i samhället. Fysisk och psykisk misshandel 
ökar personens känslor av att vara underlägsen och styrker dess låga ställning (ibid.121). 
 
Självkänsla kommer från individens uppfattning om sig själv och i vilken mån denne kan 
påverka sin situation. Den som känner att den lyckas i sin inlärning fortsätter att lära sig mer 
och känslan av självförmåga ökar, medan den som misslyckas ger upp. Självförmåga ökar 
med framgång, andras framgång, ”feed back” och känslan av att duga (Helkama 2000, 82). 
När en persons bild av sig själv stärks av omgivningen, upplever personen sig accepterad och 
följden av detta blir god självkänsla. Om omgivningen inte uppmärksammar personens bild av 
sig själv, mår denne dåligt av detta och självkänslan blir därmed låg (Olofsson/Sjöström 1993, 
45) 

4.6 Föräldraförmåga  
En bra förälder bör ha förmågan att ge sitt barn kärlek och omtänksamhet. Barnet behöver 
känna sig tryggt och förvissat om att föräldrarna finns i dess närhet som stöd när något 
oförutsett händer. Detta gäller både vid glädje och vid sorg eller när det behöver få utlopp för 
sina andra känslor. Barnet behöver ha föräldrar som det kan lita på, anknyta sig till och känna 
igen sig i. Barnet behöver även ha tydliga gränser för vad som är rätt och fel och måste få lära 
sig hur det löser olika problem som kan uppstå i dess vardag. Brister föräldrarna i förmågan 
att ge sina barn detta, får barnen problem med sin personliga utveckling och börjar tvivla på 
både sig själv och sin omgivning (Killén 1993, 126). Barn som tidigt upplever att de blir 
avvisade av sina föräldrar och som inte har fått den omvårdnad de är i behov av blir 
misstänksamma och förvirrade. Barn som har blivit utsatta för vanvård har i vissa fall 
föräldrar som är utvecklingsstörda och som inte har förmåga att se vad barnet behöver för att 
må bra och utvecklas (ibid.127). 
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Även om det händer ibland, behöver det dock inte vara så att föräldrar som själva har blivit 
utsatta för kränkande behandlingar som barn, i sin tur brister i sin föräldraförmåga som vuxen. 
Många av dessa blir alldeles utmärkta och omtänksamma föräldrar (ibid.127). Riskerna ökar 
dock ju mer problem som finns i uppväxten. Enligt Killén finns det tre villkor som är viktiga 
för att föräldraförmågan ska bli bra. Det handlar om tillgång till anknytning till föräldrar eller 
andra vuxna, känslan av att vara välkommet och accepterat och hur de har haft möjlighet att 
bearbeta sina egna upplevelser (ibid.128). 
Personer som inte själva har upplevt en bra barndom beter sig ofta omoget i sin föräldraroll. 
De knyter an till sitt barn för sitt eget behov utan att tänka på barnets behov och rivaliserar 
med barnet om omgivningens uppmärksamhet (ibid.132). 
Fyra viktiga förmågor som en förälder bör ha är enligt Killèn: ”att kunna se barnet som det är, 
att kunna engagera sig i barnet på ett känslomässigt positivt sätt, att kunna hysa empati för 
barnet och att kunna ha realistiska förväntningar på vad barnet klarar av” (Killen 2000, 38). 

4.7 Barnuppfostran  
I dagens samhälle skall man inte aga sina barn utan i stället skall man diskutera och resonera 
med dem så att de förstår vad som är rätt. Om det inte räcker med att prata med barnet visar 
föräldern genom sitt kroppsspråk att barnets beteende inte är rätt och förnekar barnet den 
kärlek det förväntar sig. När barnet ser att det inte är omtyckt, drar det sig tillbaka och barnet 
visar att den skäms över sitt beteende. När föräldrarna får barnet att skämmas, kan det leda till 
att barnets självkänsla minskar och att dess utveckling påverkas negativt (Dahlgren/Starrin 
2004, 38-39). 
 
Enligt Bronfenbrenners teori sker barnets utveckling i samspelet med omgivningen. Under de 
första åren i samspel med sin familj, för att senare utvidgas allt mer till t ex förskola och 
skola. Barnet berörs indirekt av olika organisationer på ett kommunalt plan, t ex lokalpolitisk 
nivå. Övergripande påverkas även barnet av rådande samhällsvillkor, lagar och värderingar 
(Meeuwisse/Swärd 2002, 185-188). 
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5 Resultat och analys 

Vi redovisar empirin genom att först ge en kort sammanfattning av självbiografierna. Sedan 
har vi sammanställt svaren på våra frågor (se bilaga 1) till litteraturen för att avsluta med en 
kort analys. Vi har valt att dela upp svaren i fem rubriker; skuld och skam, kränkningar, 
strategier, självbild och självkänsla och socialisation för att lättare få en överblick över 
resultatet. 

5.1 Självbiografier 

Eriksson, Ethel: ”Flickan som inte fick finnas” Norstedts 2007 
Bokens handling utspelar sig under 60-talet och handlar om Ethel som var ett oplanerat och 
oönskat barn. Ethel växte upp med sin psykiskt sjuka mamma som även missbrukade sprit och 
tabletter. Familjen bestod även av Ethels bror och deras pappa, som även han missbrukade 
alkohol. Ethels uppväxt var präglad av hennes mammas psykiska och fysiska misshandel, 
kränkningar och utsatthet och hennes pappa vågade inte ställa upp på hennes sida. När Ethel 
var 13 år stod hon inte ut längre utan försökte ta sitt liv. 

Gustafsson, Sandra: ”Maskrosungen” Bra böcker 2006 
Boken utspelar sig under 70-talet och framåt och handlar om Sandra och hur det var att växa 
upp med en psykiskt sjuk mamma som även missbrukade alkohol. Sandra fick tidigt ta ansvar 
för sig själv och hemmet medan hennes mamma blev allt mer psykiskt sjuk. Det var en 
mamma som pratade med osynliga människor och som skrämde sin dotter med sina 
hallucinationer. Det fanns heller aldrig några pengar att köpa mat för, så Sandra överlevde på 
skolmat och åt hos sina kompisar. Hennes uppväxt var fylld av separationer i form av korta 
familjehemsplaceringar där hon aldrig trivdes. Detta medförde liten tilltro till vuxna. Till sist 
blev situationen ohållbar och det beslutades att Sandra skulle flytta hem till sin pappa, men 
inte heller där fick Sandra det bra. Pappan var alkoholist och Sandra fick även där själv ta 
ansvar. 

Pipping, Lisbeth: ”Kärlek och stålull” Gothia 2004 
Den här berättelsen handlar om Lisbeth och utspelar sig på 60-talet. Hon växte upp med sin 
utvecklingsstörda mamma och två yngre syskon. Pappan var alkoholiserad och när Lisbeth 
var sex år flyttade han och Lisbeth fick överta allt vuxenansvar. Lisbeths mamma förstod inte 
sina barns behov och när förmågan inte räckte till misshandlade hon Lisbeth och hennes 
syskon, både fysiskt och psykiskt. Lisbeth var även utsatt för svår mobbing i skolan på grund 
av sin bristande hygien och sin mammas konstiga uppförande. Hennes barndom var fylld av 
misär, otillräcklig omvårdnad och brist på kärlek. 

5.2 Dokumentär 

”Min pappa är utvecklingsstörd” SVT 2008. Producent: Oskar Hedin 
Dokumentären handlar om Ulrica, född 1965, som växte upp med förståndshandikappade 
föräldrar. De första två åren lämnades familjen helt utan stöd och hjälp men sedan fick Ulrica 
börja på dagis. När Ulrica fyllde fyra år gjordes en psykologtest på henne som visade att hon 
då var normalbegåvad, men när hon började i skolan hade hon halkat efter i sin utveckling och 
hon bedömdes ha större chans med sin skolgång i särskolan. Hennes föräldrar kunde inte 
förstå hennes behov och hon utnyttjades även sexuellt av en närstående till familjen. Ulrica 
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berättar i filmen hur kallt och kärlekslöst det kändes när hon kramade sina föräldrar. Hon 
frågar sig om igen: Vem är jag? 
Skillnader mellan självbiografierna och dokumentären: böckerna är uppbyggda på ungefär 
samma vis med berättelser om flickornas uppväxt. De innehåller många konkreta detaljer om 
deras liv och familjer. Dokumentären är dock inte lika utförlig som böckerna och innehåller 
inte lika mycket detaljer. Dessutom är det en produktion utformad av ett filmbolag i syfte att 
uppmärksamma barn till föräldrar med förståndshandikapp och deras problemfyllda 
livssituation. 

Resultat- och analysredovisning 
Vår studie visar att trots att mammornas funktionshinder inte är detsamma, så kan vi se många 
likheter i flickornas uppväxt och barnen visar även upp liknande emotioner. Killén kommer 
till liknande slutsatser när det gäller barn till föräldrar med psykiska problem och barn till 
föräldrar med andra särskilda behov. Barnens livssituation skiljer sig åt, på samma gång som 
de har många problem som sammanfaller (Killén 2000, 101). 

5.3 skuld och skam  
”Skam är också något som påverkar en mycket. Jag skämdes så för min mamma och det var 
svårt att hantera på egen hand för skam uppstår ur omgivningens tystnad. Det var skammen 
över en konstig, men älskad, mamma”. (Pipping 2004, 186)  
 
Återkommande för alla barnen i självbiografierna var att de kände skuld och skam över sin 
situation och sina familjeförhållanden (Ericsson 2007, 14) (Pipping 2004, 71) (Gustafsson 
2006, 254). Om Ulrica direkt skämdes över sin situation vet vi inte, men hon jämförde sig 
hela tiden med andra och såg de skillnader som fanns (Min pappa är utvecklingsstörd). 
 
Skulden yttrade sig i att barnen kände att de svek sina mammor. Flickorna fick tidigt lära sig 
att ta ansvar, de hjälpte och beskyddade sina föräldrar och blev sina föräldrars föräldrar 
(Ericsson 2007, 228,) (Pipping 2004, 27) (Gustafsson 2006, 254) (Min pappa är 
utvecklingsstörd). De få gånger Ethel gick ut för att leka med sina syskon kände hon sig 
skyldig för att hon lämnade sin mamma ensam och rädd (Pipping 2004, 91). Lisbeth fick 
dåligt samvete när hon inte fanns i sin mammas närhet och kände sig skyldig över detta 
(Pipping 2004, 91). Det skapade oro i barnen och känslor av svek uppstod. Sandra ställdes 
inför valsituationer där hon valde efter vad hon trodde gjorde andra nöjda, inte vad hon själv 
ville och tänkte, för att sedan ändå få dåligt samvete över sitt val (Gustafsson 2006, 106). 
Barnen var rädda för att visa sina egna känslor och förträngde dessa, eftersom de var så rädda 
att mammorna skulle bli ledsna och arga (Ericsson 2007, 187) (Gustafsson 2006, 111). 
Barnen lärde sig att hålla inne med sin gråt, eftersom mammorna inte klarade av gråt. Det var 
bara mamma själv som fick gråta och vara ledsen (Pipping 2004, 40). 
 
Ethel och Lisbeth blev sina mammors väninnor (Ericsson 2007, 12) (Pipping 2004, 135). 
Ethel fick ta del av vuxenvärldens alla problem och hemligheter, vilket inte alla gånger var så 
nyttigt för ett litet barn (Ericsson 2007, 12). Lisbeth fick tillbringa kvällarna framför TV:n 
med skräckfilmer så otäcka att inte mamman vågade titta. Det var Lisbeth som tittade och 
berättade för mamman vad som hände. Följden blev mardrömmar och sömnlösa nätter i 
ensamhet, eftersom mamman inte fick störas i sin sömn (Pipping 2004, 113). Flickorna kände 
ett stort ansvar och skuld när de inte förmådde att stödja sina mammor som dessa förväntade 
sig. Lisbeth fick även ta hand om sin mamma när hon var sjuk. Då satt Lisbeth bredvid och 
höll om henne och tröstade henne.  När Lisbeth blev sjuk och själv behövde hjälp, fick hon 
däremot ingen hjälp och tröst. Då skulle hon vara så tyst som möjligt för att inte störa sin 
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mamma och fick skäll och stryk när hon inte lyckades med att vara tyst (Pipping 2004, 94, 97-
98). 
 
Skammen yttrade sig genom att barnen skämdes för sina föräldrar eftersom de var 
annorlunda. Lisbeth och Ulrica som hade utvecklingsstörda föräldrar upptäckte detta redan 
vid 3-4 årsåldern och då hade de även utvecklingsmässigt och intellektuellt sett passerat sina 
utvecklingsstörda föräldrar (Pipping 2004, 186) (Min pappa är utvecklingsstörd). 
Ethel och Sandra skämdes över sina psykiskt sjuka mammor och deras sätt att agera ute i 
samhället. Deras mammor pratade och skrek för sig själv ute bland folk och hade över huvud 
taget inga spärrar över sitt beteende (Ericsson 2007, 14) (Gustafsson 2006, 20). 
 
Barnen skämdes även över att deras mammor ofta inte talade sanning. Mammorna ljög för att 
skydda sig själva, dels för att framstå som bättre mammor än vad de var, men även för att de 
inte ville att barnen skulle omhändertas. De hade inte förmågan att se till barnens behov, att 
barnen skulle ha det bra (Ericsson 2007, 64) (Pipping 2004, 169) (Gustafsson 2006, 42). 
Barnen skämdes över sina gamla, ärvda, trasiga och smutsiga kläder. Familjerna hade dålig 
ekonomi och mammorna hade svårt att hantera pengar (Ericsson 2007, 99, 124) (Pipping 
2004, 168) (Gustafsson 2006, 111). De hade inget begrepp om vad hygien var, eftersom deras 
mammor varken hade förmåga eller klarade av att hålla sig själv eller sin familj i skick 
(Ericsson 2007, 7) (Pipping 2004, 68) (Gustafsson 2006, 112) (Min pappa är 
utvecklingsstörd). 
 
Ethel och Lisbeth blev hjärtlöst mobbade av både sina klasskamrater och samhället i övrigt. 
Mobbningen var en följd av deras familjeförhållanden och uppväxtvillkor. Barnen blev 
mobbningsoffer på grund av föräldrarnas oförmåga att förstå samhällets normer. Föräldrarna 
var helt enkelt annorlunda och brast i sin förmåga att förstå och förmedla normalt beteende 
och personliga, praktiska vardagsbestyr. Detta ledde till att barnen fick en utsatt position 
utanför hemmet. Barnen skämdes över att var mobbade, så mycket att de teg och led i tysthet 
(Ericsson 2007, 19) (Pipping 2004, 48-49). 
Föräldrarna till barnen och andra vuxna, t ex lärare, la skulden för mobbingen på barnen 
själva och uppmanade dem att förändra sitt beteende (Ericsson 2007, 19) (Pipping 2004, 49). 
Enligt de vuxna kunde mobbingen minska och upphöra om barnen försökte att bli som de 
andra och rättade sig efter de oskrivna regler som fanns. Detta ökade barnens skam över att 
vara mobbade. 
Ethel och Lisbeth blev experter på att upptäcka omgivningens bortåtvända blickar som var 
fyllda av förakt och hat. Barnen blev även experter på att dölja sin egen blick, eftersom 
skamblicken gav mobbarna en anledning att elakt ta reda på vad det var som de dolde 
(Ericsson 2007, 80) (Pipping 2004, 47). 
 
Barnen hade olika sätt att hantera sina skam- och skuldkänslor. Ethel och Lisbeth försvarade 
sina mammor och ställde alltid upp för dem vad de än gjorde. Hur mycket flickorna än 
skämdes för sina mammors beteende och deras oförmåga att hantera vardagen, ville de ändå 
alltid skydda dem från omgivningens fördömanden (Eriksson 2007, 13, 148) (Pipping 2004, 
120) (Min pappa är utvecklingsstörd). Sandra däremot tog avstånd från sin mamma och ville 
inte kännas vid henne utanför hemmet (Gustafsson 2006, 20). 
 
Analys: Enligt Killén kan barn till föräldrar som är psykiskt sjuka eller har en 
utvecklingsstörning få ta stort ansvar för sina föräldrar. Om ansvaret blir för stort för dem och 
barnet känner att det inte räcker till uppstår skuldkänslor (Killén 2000, 216). Även enligt 
Lehtinen är skuld sammankopplat med ansvar och när individen misslyckas i sitt 
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ansvarstagande uppstår skuldkänslor (Lehtinen 1998, 28). Flickorna älskade sina mammor 
samtidigt som de kände ilska och frustration mot dem. De oförenliga känslorna skapade stora 
problem i deras tillvaro och ledde till skam och skuldkänslor. Detta stämmer med 
Dahlgren/Starrins teori om skuld och skam. Att barn undviker att visa sin skam för sin 
omgivning och accepterar sin situation full av motstridiga känslor därför att de är ängsliga 
över att gå miste om sina föräldrars kärlek (Dahlgren/Starrin 2004, 76). Barn älskar sina 
föräldrar och är rädda att mista dem, oavsett hur de behandlas av dem. Dessa barn var utsatta 
redan från början och hade mycket liten vetskap om hur andra barns situation kunde se ut. 
Eftersom de inte själva kunde påverka sina situationer och ingen annan brydde sig, 
accepterade de sin situation trots att de mådde dålig av den. 
Forskning visar att barn ofta skäms över sina föräldrars funktionshinder och känner att de inte 
är som alla andra (Killen 2000, 90) vilket kan leda till att barnet får problem i sin 
identifikation, då barnet inte har någon vuxen att relatera till (Hindberg 2003, 134). Skam är 
enligt teorin något som individen försöker dölja för omgivningen eller förtränga för sig själv. 
Barnen i studien skämdes över sina mammors beteende men samtidigt skämdes de för att de 
skämdes och därför försvarade de föräldrarna från samhällets fördömande. 
Vid mobbning stigmatiseras individen och riskerar utanförskap. Detta medför att de flesta i 
individens omgivning undviker den mobbade för att inte själva mobbas och stigmatiseras 
(Elias 1999, xxxxviii). Det är vanligt att människor får skulden för händelser de varken har 
orsakat eller har kunnat påverka, utan enbart därför att de anses tillhöra fel grupp. Den 
stigmatiserade har svårt att försvara sin utsatta position från omgivningens fördömande (Elias 
1999, 102). Skuldkänslan ledde till att flickorna skämdes över att vara mobbade och de fick 
ännu svårare att lita på vuxna. Skuld kan vara resultatet av individens syn på sig själv i dess 
försök att rätta sig efter normerna (Lethinen 1998, 22) och skam att samhället ser negativt på 
personen (Dahlgren/Starrin 2004, 90). Enligt Elias är skam något som individen bär inom sig 
och försöker att undvika att visa för andra (Dahlgren/Starrin 2004, 76). 

5.4 kränkningar  
”Hon får utbrott som gör mig rädd. Hon kan till exempel skrika ”Jaså, dom kläder och skor 
som du har fått från kusinerna passar inte! Försöker du göra dig finare än du är? Som om det 
skulle vara möjligt. Du kommer ju alltid att vara en liten skitunge.” (Ericsson 2007, 8) 
 
Barnen upplevde dagligen att deras mammor kränkte dem psykiskt och i vissa fall även 
fysiskt (Ericsson 2007, 9) (Pipping 2004, 45) (Gustafsson 2006, 88, 115). I dokumentären 
framgick det dock inte någonting om fysisk misshandel. Däremot upplevde Ulrica sig kränkt 
eftersom hon inte fick värme och kärlek av sina föräldrar och att det kändes så kallt när hon 
kramade dem (Min pappa är utvecklingsstörd). 
 
När det gällde den psykiska misshandeln framgick det att Ethel och Lisbeth fick utstå 
fruktansvärda kränkningar verbalt. De blev kallade för bland annat ”ungjävel”, dumma i 
huvudet, värdelösa, liten skit, hot om att bli ihjälslagna av sina mammor (Ericsson 2007, 8, 
76, 156) (Pipping 2004, 90, 78). Ethel fick t o m höra att hon inte var önskad och välkommen. 
Hennes bror däremot var det bästa som hade hänt hennes mamma (Ericsson 2007, 9). Ethel 
och Lisbeth upplevde hur deras mammor tog alla tillfällen i akt att håna och skratta åt dem i 
olika situationer (Ericsson 2007, 8) (Pipping 2004, 188) (Gustafsson 2006, 110). Hela tiden 
fick barnen höra att det var deras eget fel att mamma blev arg. Ena minuten var barnen och 
mammorna bästa väninnor, för att i nästa minut vara fiender. Mammornas humörsvängningar 
var snabba och motstridiga samt svåra att förutse (Ericsson 2007, 11) (Pipping 2004, 134) 
(Gustafsson 2006, 88). 
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Mammorna behövde ha någon att dela sina egna rädslor och sin oro med och kunde inte förstå 
att barnen inte hade någon möjlighet att axla det ansvaret (Ericsson 2007, 8) (Pipping 2004, 
27) (Gustafsson 2006, 119). Barnet fick tidigt ta ansvar och kliva in i vuxenrollen, i stället för 
att få vara de barn de var. Mammorna skrämde barnen med alla otäcka historier och filmer 
som barnen fick ta del av (Ericsson 2007, 206) (Pipping 2004, 113).  Detta ledde till att 
barnen fick funderingar och mardrömmar som de sedan lämnades ensamma med. Mammorna 
hade inte förmågan att sätta sig in i barnens rädslor (Eriksson 2007, 236) (Pipping 2004, 113) 
(Gustafsson 2006, 117). 
 
När mammorna misslyckades i sin föräldraroll fick barnen skulden för detta. Det kunde 
handla om när Lisbeth tappade bort sin lillasyster (Pipping 2004, 42), Ethel och hennes katt 
orsakade hennes brors astmatiska besvär (Ericsson 2007, 218), utebliven ersättning från 
socialtjänsten, bortspelade pengar (Pipping 2004, 80, 82), osv. När mammorna blev arga och 
fick sina utbrott hade de inte förmåga att stanna kvar och reda upp situationen. I stället 
lämnade de bara barnen ledsna och övergivna och utan förklaringar. De hade inte förmåga att 
sätta sig in i barnets situation och såg inte barnets behov (Ericsson 2007, 283) (Pipping 2004, 
105) (Gustafsson 2006, 111). 
 
Den fysiska misshandeln bestod av slag med hand och tillhyggen, knuffar, luggningar i håret, 
mm (Ericsson 2007, 37) (Pipping 2004, 86) (Gustafsson 2006, 115). Lisbeths mamma 
tvättade sitt barn med stålull när inte målarfärgen som Lisbeth kladdat med gick bort (Pipping 
2004, 40). Hon kunde även få stryk i flera veckor för företeelser som hon varken hade gjort 
eller kunde påverka (Pipping 2004, 80). 
 
Barnen reagerade med rädsla och fogade sig i kränkningarna. De svarade inte emot och grät 
inte, för då visste de att det bara skulle bli värre. De kröp bara ihop och väntade på att 
mammorna skulle lugna ner sig. Alldeles för tidigt lärde de sig av med att vara barn för att 
inte störa sina mammor med sina lekar. När Lisbeth blev sjuk och hostade och kräktes, 
försökte hon göra det så tyst som möjligt för att inte störa sin mamma (Pipping 2004, 95, 97). 
En av flickorna, Ethel, matvägrade och åt endast pannkakor. Hon kände att hennes kropp ändå 
var hennes egen och den kunde mamman i alla fall inte bestämma över (Ericsson 2007, 72). 
Ethel kräktes och kissade även på sig och inbillade sig saker som t ex att hon fick metkrokar i 
ögonen och maskar i fingrarna på grund av de skräckberättelser som hon fick ta del av 
(Ericsson 2007, 109,186, 267). 
 
De höga förväntningarna som julen förde med sig påverkade även dessa barn. Ethel och 
Lisbeth skrev önskelistor och hoppades att det skulle bli en lugn helg med åtminstone någon 
av de julklappar de hade önskat sig. Barnen blev sedan besvikna över de trasiga och billiga 
julklapparna de fick, men kunde absolut inte visa sin besvikelse för sina mammor som då i sin 
tur blev besvikna och kanske arga då barnen visade sin otacksamhet (Ericsson 2007, 292-293) 
(Pipping 2004, 107, 109). 
 
Barnen försökte undvika sina föräldrars kränkningar genom att hålla sig undan så gott det 
gick. Ethel hade svårt att komma ihåg allt som mamman inte ville att hon skulle säga. Därför 
skrev hon en lång lista ”Inte-tala-inte-avslöja-lista” (Ericsson 2007, 66) över de saker som 
hon fick och inte fick säga för att undvika mammans ilska. 
Lisbeth fick som ett sjätte sinne när det gällde att upptäcka sin mammas sinnesstämningar. 
Hon lärde sig att läsa in sin mammas kroppsspråk och blickar för att så långt som möjligt 
anpassa sig (Pipping 2004, 57). Ethel försökte upptäcka vilket humör hennes mamma var på, 
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men hade svårigheter med detta eftersom mammans humör snabbt svängde (Ericsson 2007, 
11) 
Ett annat sätt barnen hade för att undvika kränkningarna var att bedyra sina mammor sin 
kärlek och att tigga och be om förlåtelse (Ericsson 2007, 157) (Pipping 2004, 96) (Gustafsson 
2006, 136). 
 
”Inne på skolgården börjar dagens helvete. Elaka ord och slag, men samtidigt är jag osynlig. 
När jag kommer in i klassrummet är det ingen som säger ”hej”. Jag är luft, finns inte, men de 
stönar och gör små kommentarer: ”Luktar det inte väldigt illa här helt plötsligt, undrar 
varför?” (Pipping 2004, 50) 
 
Barnen upplevde även att de blev kränkta av omgivningen. I skolan blev Ethel och Lisbeth 
mobbade av sina klasskamrater, både psykiskt och fysiskt. Öknamn, utfrysning, förstörda 
kläder, hugg och slag hörde till deras skoldagar. De flesta lärare gjorde inget för att hjälpa 
flickorna, utan valde att inte se mobbingen. Lärarna ville inte heller lyssna när barnen försökte 
berätta om sina problem, eftersom lärarna ansåg att detta bara var skvaller (Ericsson 2007, 17-
19) (Pipping 2004, 47-49, 50). 
 
De flesta vuxna i barnens omgivning var inte intresserade av att hjälpa flickorna till en 
drägligare tillvaro. Myndighetspersoner (polis, socialtjänst) lyssnade bara på mammornas 
berättelser om hur bra allt var och undvek att se hur barnen egentligen hade det. Grannarna 
och klasskamraternas föräldrar stirrade och pratade illa om deras familjer och var mest 
tacksamma för att det inte var deras barn som var utsatta (Ericsson 2007, 19) (Pipping 2004, 
155) (Gustafsson 2006, 108) (Min pappa är utvecklingsstörd). 
Det fanns dock några i barnens omgivning som försökte göra det drägligare för barnen och 
som blev barnens skyddsänglar. Det var förskolepersonal, någon enstaka lärare, mor- och 
farföräldrar, kontaktfamiljer och papporna när de var nyktra (Ericsson 2004, 316) (Pipping 
2004, 144) (Gustafsson 2006, 74) (Min pappa är utvecklingsstörd). 
 
Lisbeth och Ulrica som hade förståndshandikappade mammor blev sexuellt utnyttjade av 
närstående personer till familjerna. Detta skedde på grund av att deras mammor inte förstod 
att det hände och inte heller kunde förhindra och beskydda sina barn (Pipping 2004, 128) 
(Min pappa är utvecklingsstörd). Ethel och Sandra som hade mammor med psykiska besvär 
blev i stället strängt kontrollerade och barnen uppmanades hotfullt till anständighet (Ericsson 
2007, 156) (Gustafsson 2006, 97). 
 
Barnen hade väldigt svårt att lita på andra vuxna de kom i kontakt med och hade svårt att tro 
att någon ville vara snäll mot dem. Eftersom barnen upplevde att ingen trodde på dem, slutade 
de att berätta om sin situation. De försökte hålla sig undan, göra sig osynliga och försökte 
vara snälla och lydiga barn (Ericsson 2007, 152) (Pipping 2004, 67) (Gustafsson 2006, 108) 
 
Analys: Föräldrarnas bristande föräldraförmåga ledde till att barnen utsattes för både fysisk 
och psykisk misshandel, i form av dagliga grova kränkningar. Dessutom medförde 
mammornas humörsvängningar att barnen aldrig på förhand visste hur situationen skulle 
utvecklas. Forskning visar att alla former av övergrepp (psykiskt, fysiskt samt sexuellt) 
medför att barn utsätts för kränkningar (Socialstyrelsen 2007, 121). Mammornas 
funktionshinder medförde att de hade svårigheter att förstå att de kränkte barnen med sina 
handlingar. När mammorna inte kände att de räckte till som förälder blev de frustrerade och 
kunde inte hantera den situation som uppstått. Detta ledde till att de antingen bara vände 
ryggen till eller att de fysiskt eller psykiskt misshandlade barnen. 
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Forskning visar att barn till föräldrar med intellektuell begränsning riskerar att utsättas för 
sexuella övergrepp av vuxna och att det förekommer oftare i denna grupp av barn än hos 
andra grupper (Socialstyrelsen 2007, 120). Detta visades sig även i vår studie. Barnen med 
utvecklingsstörda mammor blev sexuellt utnyttjade av närstående vuxna i deras omgivning, 
därför att deras mammor inte hade förmåga att förstå och förhindra detta. Barnen till de 
psykiskt sjuka mammorna blev däremot inte sexuellt utnyttjade. Dessa föräldrar hade 
förmågan att inse farorna, men blev i stället överdrivet beskyddande på ett aggressivt och 
kränkande sätt ur barnens perspektiv. 
 
Flickorna upplevde dagliga kränkningar av sin omgivning. Att ständigt bli kränkt, förnedrad 
och hånad leder till känslan av värdelöshet och negativ självbild och självkänsla. Flickornas 
negativa självbild medförde att de ville vara osynliga och inte väcka uppmärksamhet. Deras 
dåliga självkänsla förtryckte barnen och de vågade inte ta plats i samhället. För att behålla 
gruppens maktposition och sammanhållning tillåter gruppen endast medlemmar som kan öka 
gruppens status. Genom att kränka och mobba de som ses som mindre värda, bevarar gruppen 
sin position (Goffman 1972, 39). 

5.5 Strategier 
Med begreppet strategier menar vi vilka tillvägagångssätt barnen använde sig av för att 
försvara sig mot mammornas och omgivningens kränkningar. 
 
”Hela tiden är jag på helspänn, hela tiden är jag rädd. Rädd för mamma, rädd för vad som 
ska hända nästa gång mamma blir arg. Rädslan är min följeslagare och den finns där varje 
dag, varje timme, varje minut och sekund. Jag försöker verkligen hitta ett mönster så att jag 
kan ligga steget före mamma, så att jag kan förutse hur jag ska undvika slagen och 
kränkningarna och mammas dåliga hjärta. Men jag hittar aldrig något mönster. Jag vet inte 
varför min mamma, som jag älska så mycket, slår och skrämmer mig” (Pipping 2004, 88). 
 
Barnen letade hela tiden efter något mönster i mammornas beteende, så att de kunde hantera 
och anpassa sig efter mammornas sinnesstämningar. Mammornas humörsvängningar skiftade 
från dag till dag, minut för minut. Problemet var att barnen aldrig lyckades finna detta 
mönster och därför hela tiden måste vara på sin vakt och försöka ligga steget före sina 
mammor (Ericsson 2007, 11) (Pipping 2004, 57) (Gustafsson 2006, 88). 
Ethel och Lisbeth var snälla och lydiga och försökte på alla sätt vara sina mammor till lags. 
De försökte undvika konfrontationer så långt som möjligt och försökte göra sitt bästa för att 
inte stöta sig med sina mammor (Ericsson 2007, 66) (Pipping 2004, 87). 
Flickorna älskade sina mammor men fick inte mycket kärlek tillbaka. För att ersätta den 
saknade kärleken gav de sin kärlek till andra. Det kunde vara till sina syskon, till andra 
småbarn i omgivningen, stödfamiljer eller husdjur (Ericsson 2007, 96) (Pipping 2004, 137) 
(Gustafsson 2006, 83) (Min pappa är utvecklingsstörd). 
För att klara av vardagen drömde flickorna sig bort. De drömde om hur deras liv skulle kunna 
vara under andra förhållanden (Ericsson 2007, 238) (Pipping 2004, 177) (Gustafsson 2006, 
138). 
 
Ute i samhället försökte barnen hålla sig så osynliga och neutrala som möjligt. De försökte 
komma underfund om hur omgivningen ville att de skulle vara och anpassade sig efter detta. 
De försökte göra sig nyttiga och behövda för att få uppmärksamhet och närhet av andra 
människor för att få en smula av den kärlek de längtade efter (Ericsson 2007, 35) (Pipping 
2004, 177-178) (Gustafsson 2006, 76). 



 

 23 

För att få uppmärksamhet försökte barnen hitta på olika krämpor för att få en anledning att 
uppsöka någon vuxen för att bli ompysslade en stund. Flickorna hittade på allt ifrån 
blindtarmsinflammationer (Ericsson 2007, 54) till skrubbsår, huvudvärk och uppdiktade 
dödsfall (Gustafsson 2006, 80, 122). Mammorna hade inte förmågan att ge dem den närhet de 
behövde. 
 
Barnen gjorde allt för att dölja sin livssituation och undvek att berätta för någon om hur de 
egentligen hade det hemma. De hittade på och ljög om blåmärken och andra skador som 
uppkommit i hemmet för att skydda sina mammor från samhällets fördömanden och ändrade 
inte ens sina historier under omgivningens påtryckning (Ericsson 2007, 66, 129) (Pipping 
2004, 70) (Gustafsson 2006, 118). 
Barnen undvek att visa sina känslor som t ex sorg och glädje. Ethel hade lärt sig av sin 
mamma, omgivning och upprepade misslyckanden, att glädje inte var något hon kunde ta ut i 
förskott eftersom hon då bara blev besviken (Ericsson 2007, 24).  Lisbeth visade inte sin sorg 
och grät inte eftersom hennes mamma inte stod ut med barn som grät (Pipping 2004, 40). 
Barnen blev hela tiden svikna och upprepade separationer ledde till rädsla och otrygghet i nya 
vuxna relationer. De kände att det inte var någon idé att glädja sig åt nya positiva relationer 
eftersom dessa vuxna ändå bara kom och gick (Ericsson 2007, 152) (Pipping 2004, 155) 
(Gustafsson 2006, 108) (Min pappa är utvecklingsstörd). 
 
Analys: Enligt teorin är samhället uppbyggt på olika social mönster för att individen ska 
känna igen sig och bli trygg i sitt sammanhang (Olofsson/Sjöström 1993, 185). Flickorna 
försökte upptäcka ett mönster hos mammorna för att kunna hantera och rätta sig efter 
mammorna, men på grund av föräldrarnas funktionshinder var det svårt att finna det. När en 
strategi inte fungerade för att undvika mammornas misshandel fick flickorna försöka med en 
annan strategi. Detta medförde att flickorna kände sig oroliga och otrygga och de försökte 
undvika sina mammor i den mån det gick. Alla barnen försökte rätta sig efter sina mammors 
regler och försökte agera efter deras önskningar för att undvika mammornas ilska och 
kränkningar. Flickorna vågade helt enkelt inget annat. 
 
De flesta barnen upplevdes som skötsamma och lydiga barn av omgivningen. Barnen ville så 
gärna att andra människor skulle tycka om dem och ville därför ses som snälla barn. Hindberg 
beskriver vikten av anknytning mellan barn och föräldrar. Om inte detta fungerar kan detta 
leda till att barnet känner sig otryggt och ger upp försöken att få kontakt med både föräldrar 
och omgivning. Barnet kan därmed missuppfattas och i stället för att ses som ett ledset och 
ensamt barn, ses det som ett väluppfostrat och hjälpsamt barn (Hindberg 2003, 132). 
 Killén menar att barn vill upplevas som snälla barn på grund av deras skuld och skamkänslor 
(Killén 2000, 90). Detta stämmer även med det teoretiska begreppet skam att en person som 
skäms mister sin förmåga att agera och upplever sig som misslyckade i sitt handlande 
(Lehtinen 1998, 22). Flickornas saknade kärlek medförde att de blev sårbara, de ville inte 
synas eller riskera att göra bort sig. De gjorde sitt bästa för att omgivningen skulle tycka om 
dem. 
 
En av barnens strategier var att hitta på diverse krämpor för att få uppmärksamhet av vuxna. 
Barnen förstod inte heller alla gånger konsekvenserna av de strategier de valde, som i stället 
kunde leda till att barnen själva försatte sig i besvärliga situationer som de inte kunde reda ut. 
Detta medförde att omgivningen tog ytterligare avstånd från dem. Barn som har dålig 
självkänsla och som inte är medvetna om vad som krävs från samhällets fantiserar och hittar 
på för att få uppmärksamhet. Föräldrar är en av de viktigaste faktorerna i barns socialisation 
och ska lära barn samhällets normer (Giddens 2003, 42). Barnens mammor i studien, hade 
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inte förmåga till detta, vilket gav barnen en utsatt position. Barnen förstod inte att det var 
dumt att ljuga, att sanningen skulle komma fram och att samhällets fördömande då kunde bli 
större. 
 
I vår undersökning framkom det att alla flickorna gjorde allt för att dölja sin livssituation för 
sin omgivning, eftersom de var rädda för att mista sina mammor. Enligt teorin 
(Olofsson/Sjöström 1993, 167-168) är barn alltid rädda för att mista sin mammas kärlek. 
Barnen förträngde och visade inte sina känslor som t ex glädje och gråt, för att inte göra 
mammorna besvikna och arga. På grund av att de hela tiden blev svikna av mammorna och 
omgivningen fick de svårigheter att visa sina känslor. Teorin om emotioner beskriver att 
känslor har stor betydelse i en människas liv. Känslor ger människan mening och driver 
människan att utvecklas. Inom familjer med särskilda behov visar man ofta inga känslor, 
därför att detta kan anses som farofyllt (Killén 2000, 91). 

5.6 Självbild och självkänsla 
”Aldrig mer ska jag gråta, böna eller be om förlåtelse. För den som är tyst gör ingen illa. Det 
är mina ord som gör att jag får stryk, eller ett leende vid fel tillfälle, eller en allvarlig min om 
jag egentligen förväntas att le. En skugga kan man inte slå” (Ericsson 2007, 213) 
 
Ethel, Lisbeth och Sandra kände sig otrygga, ensamma och rädda och fick ständigt höra att de 
var värdelösa och dumma, både genom mammornas handlingar och genom deras ord 
(Ericsson 2007, 35, 148) (Pipping 2004, 188) (Gustafsson 2006, 136). Ulrica nämner inte att 
hon blev kallad dum, men att hon kände sig ensam och otrygg (Min pappa är 
utvecklingsstörd). Barnen fick aldrig höra något positivt om sig själva av sina mammor, inte 
heller någon uppmärksamhet för de sysslor de utförde. Barnen speglade sig i omgivningens 
och föräldrarnas negativa attityder vilket medförde att de fick en negativ självbild. De 
saknade någon som kunde bekräfta att de dög som de var (Pipping 2004, 145, 188) (Eriksson 
2007, 76) (Gustafsson 2006, 107). Omgivningens syn på mammorna låg barnen till last och 
omgivningen bedömde barnen på samma sätt som de bedömde mammorna (Eriksson 2007, 
127) (Pipping 2004, 47) (Min pappa är utvecklingsstörd). Eftersom barnen inte hade någon 
bra självbild, hade de svårt att fördjupa sina relationer till andra människor, även om det fanns 
vuxna barnen fattade tycke för. De vågade aldrig lita på att relationerna skulle vara någon 
längre tid (Ericsson 2007, 152) (Pipping 2004, 155) (Gustafsson 2006, 177). 
 
Ingen av flickorna kände att de hade någon som de kunde identifiera sig med. Lisbeth t ex 
kunde inte finna något i sin mammas beteende som hon ville efterlikna och hon gjorde allt för 
att undvika detta (Pipping 2004, 133). Flickorna fick svårigheter med att finna en egen 
identitet och upplevde att de hade luckor i sin identitet. Ulrica frågade sig ständigt, vem är 
jag? (Min pappa är utvecklingsstörd). 
 
Flickorna hade ingen förmåga att tro på sig själva och såg på sig själva som odugliga i allt de 
företog sig.  De ansåg sig själva som fula och annorlunda och mammorna och omgivningen 
bekräftade detta genom sina destruktiva inställningar till flickorna. 
Återkommande för alla flickorna var att de trodde att de aldrig skulle möta någon som kunde 
tycka om och älska dem för den de var. De hade alltid känslan av att inte duga och att inte 
vara älskade (Ericsson 2007, 9) (Pipping 2004, 148) (Gustafsson 2006, 167) (Min pappa är 
utvecklingsstörd). 
 
Barnen var även oroliga för att blotta sig själva och för att inte göra andra besvikna. Detta 
medförde ett avvaktande beteende och nedtryckta förväntningar hos barnen (Ericsson 2007, 
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24) (Pipping 2004, 140) (Gustafsson 2006, 152). Sandra t ex vågade aldrig välja och stå för 
sina val, hon försökte hela tiden anpassa sig efter andra och var orolig för vilka konsekvenser 
detta kunde medföra (Gustafsson 2006, 106). De förstod inte vad mammorna ville och det 
medförde att de hade svårigheter att visa sina känslor. Barnens dåliga självkänslor medförde 
att de hade svårt att lita på andra vuxnas välviljor (Ericsson 2007, 152). Det fanns dock några 
personer i barnens omgivning som försökte stärka barnens självkänsla. Lisbeth hade en fröken 
som med fysisk beröring gav henne en känsla av att vara sedd. Läraren gav även Lisbeth 
positiv respons i hennes skolarbete, vilket höjde hennes självkänsla en smula (Pipping 2004, 
144). 
 
Eftersom de flesta vuxna inte reagerade och hjälpte barnen att få det bättre, trodde de att deras 
liv skulle vara så och accepterade passivt dessa roller. Många gånger frågade de dock sig 
själva om det verkligen var rätt att livet skulle vara så olyckligt (Ericsson 2007, 338) (Pipping 
2004, 166) (Gustafsson 2006, 108) (Min pappa är utvecklingsstörd). 
 
Analys: När man känner skuld och skam påverkas självkänslan och man får svårigheter att 
ingå relationer med omgivningen. Låg självkänsla grundas i negativ respons, ingen 
uppmärksamhet och utanförskap enligt teorierna. En individs självbild grundar sig i hur 
omgivningen ser på denne. Är det en negativ bild omgivningen speglar känner sig individen 
sig mindre värd. Är speglingen positiv stärks individen av detta och leder till bättre 
självkänsla (Dahlgren och Starrin 2004, 61, 71). Detta visade sig stämma med vårt resultat. 
Barnen hade svårigheter med att inleda och behålla relationer. Deras låga självkänsla 
medförde att de inte vågade tro att omgivningen var ärliga i sin relation till barnen eller att 
relationen skulle bestå.  Även Hindberg beskriver barns behov av att bli uppmärksammade. 
Det är viktigt att omgivningen ser, samtalar och har förståelse för barnet. När fallet inte är så 
kan barnet få identitetsproblem och svag uppfattning om sig själv (Hindberg 2003, 133). 
 
Forskning visar att barn behöver föräldrar som förebild för att själva ha möjlighet att 
utvecklas socialt och finna sin identitet (Giddens 2003, 43). Enligt Olofsson/Sjöström behöver 
barn känna att de är uppskattade och respekterade. Därför försöker barn agera efter de normer 
som råder. Detta för att de inte ska bli nedvärderade utan omtyckta (Olofsson/Sjöström 1993, 
168). Goffman menar att en individs medlemskap i en stigmatiserad grupp även kan leda till 
individuell stämpling (Goffman 1972, 38). Barnen i vår studie blev inte bedömda för sina 
personliga egenskaper utan för att de tillhörde en familj som stigmatiseras av omgivningen. 
Detta överrensstämmer med teorin om självkänsla. När individen känner att den kan påverka 
sin situation och lyckas med detta ökar självkänslan. Vid misslyckanden och känslor av att 
inte duga minskas självkänslan (Helkama 2000, 82). 

5.7 Socialisation 
”Jag ljög om det gav mig fördelar, jag stal pengar från kompisarna, pappa och farmor, och i 
fråga om det var jag totalt avtrubbad. Jag kunde överhuvudtaget inte sätta mig in i hur de 
upplevde det, eller så ville jag inte veta. Det var ett beteende som jag mådde oerhört dåligt av 
men inte kunde styra.”(Gustafsson 2006, 122) 
 
Mammorna hade mycket liten förmåga att lära sina barn ett socialt accepterat beteende. 
Lisbeths mamma lärde sina barn ”du får stjäla bara du inte åker fast och åker du fast, känner 
jag dig inte” Hennes mamma hade inga begrepp om samhällets normer (Pipping 2004, 83). 
Mammornas handikapp medförde svårigheter för dem att förstå samhällets regler, skrivna och 
oskrivna, vilket påverkade deras föräldraförmåga negativt. Mammornas svårigheter att 
anpassa sig till samhällets normer fördes sedan över på barnen. 
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Barnen fick i stället försöka lista ut rådande normer av omgivningen (Pipping 2004, 46). I 
skolan fick Ethel (Ericsson 2007, 40) och Lisbeth (Pipping 2004, 48) den hårda vägen lära sig 
dess regler. Flickorna var heller inte vana att bli behandlade som barn, men i 
kontaktfamiljerna fick de chans att vara barn utan det vuxenansvar som de hade i hemmet 
(Pipping 2004, 140) (Gustafsson 2006, 64). Ulrica berättade i filmen om sin tid med sin 
stödfamilj och hur hon hade haft det tillsammans med dem. Hur hon hos dem fick vara barn 
och slippa allt vuxenansvar och hur de i stödfamiljen förstod hennes behov. Där fick hon den 
kärlek hon så väl behövde, men som hennes föräldrar inte kunde ge henne (Min pappa är 
utvecklingsstörd). Far- och morföräldrar gjorde sitt till för att försöka lära barnen om hur en 
person bör uppföra och sköta sig (Gustafsson 2006, 74) (Pipping 2004, 136). Barnen 
observerade även sin omgivning för att lära sig ett beteende som inte väckte uppmärksamhet 
(Pipping 2004, 177). Ethel lärde sig genom veckotidningar att bli den perfekta husmodern 
(Ericsson 2007, 228), Ulrica lärde sig så gott det gick i förskolan (Min pappa är 
utvecklingsstörd). 
 
I sin relation till sina föräldrar intog barnen vuxenrollen. De beskyddade och kände ansvar för 
sina mammor och när omgivningen fördömde stod de alltid vid sina föräldrars sida. De 
älskade trots allt sina mammor väldigt mycket (Ericsson 2007, 228, 357) (Pipping 2004, 27, 
88, 183) (Gustafsson 2006, 107, 65) (Min pappa är utvecklingsstörd). 
 
Ethel, Lisbeth och Ulrica var tillbakadragna och försökte göra sig osynliga ute i samhället 
(Ericsson 2007, 40) (Pipping 2004, 64) (Min pappa är utvecklingsstörd). Sandras uppförande 
och agerande ute i samhället skiljde sig från de andras.  Hon hittade på en hel del ofog och 
hade svårt att förstå konsekvenserna över detta. Hon kunde inte förstå när det hade gått för 
långt, för att sedan må väldigt dåligt över händelserna (Gustavsson 2006, 122). 
 
Barnen kände ett stort utanförskap och kände att de inte passade in någonstans. De hade få 
kamrater och nästan inga vuxenkontakter. Barnen upplevde att ingen stod på deras sida och 
tog deras parti. De kände sig väldigt ensamma (Ericsson 2007, 63, 149) (Pipping 2004, 90-91) 
(Gustafsson 2006, 108). Ulrica säger i filmen att den enda som var på hennes sida var den 
psykolog som utredde hennes problematik som liten. Hon upplevde att ingen annan brydde 
sig om hennes situation. 
 
Barnen hade olika sätt att hantera sitt utanförskap. Sandra stängde av sina känslor och låtsades 
som ingenting. Hon gav upp sina försök att känna gemenskap med andra (Gustavsson 2006, 
128). Lisbeth försökte göra sig så nyttig som möjligt för att känna sig behövd av sin 
omgivning. Alla små barn älskade henne och hon såg gärna efter dem (Pipping 2004, 177-
178). Ethel fick ibland vara tillsammans med sin bror och hans kamrater. Hon sökte sig även 
till andra barn i samma utsatta situation som henne själv (Ericsson 2007, 125). Hur Ulrica 
gjorde för att inte känna utanförskap vet vi inte så mycket om, men hon jämförde sig mycket 
med andra barn och hon kände sig alltid annorlunda. Hon umgicks mycket med sina föräldrar 
(Min pappa är utvecklingsstörd). 
Barnen dagdrömde och fantiserade för att få dagarna att kännas drägligare och minska sitt 
utanförskap (Ericsson 2007, 344) (Pipping 2004, 177) (Gustafsson 2006, 133). 
Husdjuren fyllde en stor funktion i Ethels och Sandras liv och de gav sina katter all den kärlek 
och omvårdad de inte hade någon annan stans att göra av med (Ericsson 2007, 101) 
(Gustafsson 2006, 75). 
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Analys: Föräldrarna hade inte förmågan att vare sig ge sina barn kärlek, omsorg, trygghet, 
värme eller förståelse. Mammorna tänkte inte på sina barn i första hand utan agerade utifrån 
sina egna behov. Detta medförde att det inte fanns något utrymme för barnens rättigheter. 
Barn som inte får sina behov tillgodosedda måste själva tidigt ta vuxenansvar och mister 
rättigheten att få leka och vara barn (Hindberg 2003, 145). Enligt Hindberg kan föräldrars 
funktionshinder medföra att de inte har kunskap i barnens behov, inte kan sätta sig in i 
barnens känslor eller visa engagemang (Hindberg 2003, 110). Bristande föräldraförmåga kan 
leda till att den personliga utvecklingen störs och självförtroendet hämmas hos barn (Killén 
1993, 126). Eftersom det fanns uppenbara brister i den primära fasen (Giddens 2003, 42), 
ledde detta till att barnen inte hade någon möjlighet att lära sig samhällets normer. Brister 
under tidig barndom medför svårigheter för individen att finna sin personliga roll i det sociala 
sammanhanget. Individen får problem i utvecklingen av sin identitet och förmågan att 
reflektera och agera självständigt hämmas (Olofsson/Sjöström 1993, 43). 
 
Tidigare forskning visar att barns agerande skiljer sig åt. Antingen anpassar barn sig eller så 
blir de störande och bråkiga (Hindberg 2003, 134). I vår studie följde tre av barnen samhällets 
normer och gjorde som de blev tillsagda och försökte passa in så gott det gick. Det fjärde 
barnet ställde till en massa bus, visste aldrig när det hade gått för långt eller förstod 
konsekvenserna av sitt handlande. 
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6 Slutdiskussion  
I vår uppsats hade vi svårigheter med att bestämma oss för vilket begrepp vi skulle använda 
oss av för föräldrarnas diagnos. Psykisk sjukdom är ett allmänt begrepp som används i 
vardagligt sammanhang. Vi hade dock problem med att bestämma oss för vilket begrepp vi 
skulle använda oss av när det gäller utvecklingsstörda föräldrar. I all litteratur vi studerat 
används olika benämningar på funktionshindret: utvecklingsstörning, intellektuellt 
funktionshinder, förståndshandikappade, intellektuellt begränsade, svagbegåvade mm. Det är 
slumpen som har avgjort vilket begrepp vi har använt oss av i de olika textdelarna. 
 
Vi ville med vår uppsats uppmärksamma barn till föräldrar som är utvecklingsstörda eller har 
psykiska problem. I allmänhet har barn svårt och liten möjlighet att påverka sin livssituation. 
Om dessutom föräldraförmågan brister, blir det ännu svårare att förändra negativa 
förhållanden. Efter att ha tagit del av självbiografierna och insett att det handlar om personer i 
vår egen ålder så blev vi upprörda över att detta kan ske och sker i dagens upplysta samhälle. 
Vi förstår inte att inte fler uppmärksammar, bryr sig eller agerar för att hjälpa dessa barn. 
 
Vi inser dock att det förmodligen är enklare att hjälpa de barn som är utagerande. Dessa barn 
uppmärksammas i högre grad av samhället, eftersom de ses som ett problem med sitt störande 
beteende. De åtgärder som då sätts in för att hjälpa barnen att fungera i samhället, kan leda till 
att de verkliga problemen synliggörs. Barnens störande beteendet kan vara ett rop på hjälp. 
De barn som i stället drar sig undan och är tysta, förblir osynliga och får inte den 
uppmärksamhet och hjälp som krävs för att samhället ska förstå att något är fel. 
 
Inga barn ska heller behöva känna skuld och skam över att vara mobbade. Alla barn har ett 
eget värde och ska bli accepterade och respekterade för sina personliga egenskaper och inget 
annat. Barnen i studien har dock klarat sig bra som vuxna och vi har några troliga förklaringar 
till orsakerna. Hur ensamma flickorna än var, så hade de i alla fall några vuxna i omgivningen 
som försökte göra det uthärdligare för dem och försökte stärka deras självkänsla. Det kunde 
vara pappor, far- och morföräldrar, fröknar, kontaktfamiljer, mm. De här personerna blev 
flickornas andningshål i förhållandet till sina mammor och ett sätt för dem att uthärda 
tillvaron. Flickorna försökte få omgivningens uppmärksamhet genom att ansvara för enklare 
göromål, för att på så sätt få beröm. Detta gav dem en viss stolthet, därför att de då kände sig 
nyttiga och inte helt värdelösa. Dagdrömmar är ett sätt att fly från verkligheten och flickorna 
drömde sig ofta och gärna bort. I drömmarna levde de utan misär och bekymmer och detta 
hjälpte dem att utvecklas på ett positivt sätt. 
 
Vi anser att det är viktigt att barn tidigt får vetskap om sina föräldrars funktionshinder och 
hjälp och stöd av professionella eller andra vuxna för att få möjlighet att bearbeta och minska 
sina skam- och skuld känslor. 
Vi anser att samhället måste börja uppmärksamma och öka sin kunskap och förståelse för 
dessa barns svåra problematik. 
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Bilaga 1 

Frågor till litteraturen 
● Känner barnen skuld och skam? 
● På vilket sätt yttrar sig dessa skuld- och skamkänslor? 
● Känner barn skuld över föräldrarnas beteende och i så fall varför? 
● Skäms barnen över sina föräldrar och så fall varför? 
● Hur hanterar barnen sina känslor? 
 
● Upplever barnen att föräldrarna kränker dem?  
● Hur reagerar de i så fall? 
● Hur undviker de föräldrarnas väntade eller oväntade kränkningar? 
● Känner sig barnen kränkta av omgivningen? 
● Hur reagerar de i så fall? 
● Hur undviker de dessa väntade eller oväntade kränkningarna? 
 
● Vilka strategier använder barnen för att handskas med omgivningens negativa attityder? 
● Påverkas barnens självkänsla och i så fall på vilket sätt? 
● Vilka tankar har barnen om det egna värdet? 
 
● Har föräldrarna förmåga att lära barnet ett accepterat beteende? 
● Hur lär barnet sig, utifrån samhällets normer, ett accepterat beteende? 
● Hur beter sig barnet i relationen till sina föräldrar? 
● Hur agerar och uppför sig barnen ute i samhället och skiljer sig dessa åt? 
● Upplever barnen att de inte passar in i och känner sig utanför? 
● Hur gör barnen för att inte känna sig utanför? 
● Har barnen tillgång till samhällets alla verksamheter, både frivilliga och inte frivilliga? 
● Pekas barnen ut och döms av sin omgivning p. g. a. förälderns problem? 
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