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1. Inledning 

”Hon låg så trygg i min famn, och detta att jag kunde alstra trygghet var en revolution.”1 En 

mor med sitt barn i armarna, en bild med rötter långt tillbaka i historien, en bild som för alla 

betyder något då var och en av oss har en mor. Modern ler och barnet ligger lugnt och skyddat 

nära hennes bröst. Vare sig det är kristendomens heliga moder, reklamen för blöjor eller 

Instagramkontons bilder vi ser – alla utstrålar de den där särskilda lyckan bara moderns kärlek 

kan ge. Men bilden utmanas av nya narrativ där mödrar visar andra sidor av moderskapet – som 

trötthet, ensamhet och skam. Bilden av modern nyanseras och på så vis även idén om 

moderskärleken som naturgiven där berättelser om mammor som lämnar sina barn eller som 

lider av förlossningsdepression utmanar alla moderskapsideal. I andra samtida berättelser 

berättas om mödrar drabbade av långvarig psykisk sjukdom, som även det innebär ett brott mot 

föreställningen av det fulländade moderskapet. Trots att det idag finns många berättelser om 

psykisk ohälsa som depression, suicidala tankar, ätstörning, panikångest och självskade-

beteende rör berättelserna fortfarande i viss mån vid det tabubelagda. De sjuka mammorna lever 

med starka känslor av skam där sjukdomen är ena sidan och otillräckligheten som mor den 

andra. Berättelser som fångar just de psykiskt sjuka mödrarnas upplevelser som mammor är 

svåra att hitta. Enklare är det att finna samtida svenska romaner som berör tematiken barn till 

en psykiskt sjuk förälder. Några exempel är Felicia försvann av Felicia Feldt (2012), Sandra 

Gustafssons Maskrosungen (2006) och Kerstin Thorvalls När man skjuter arbetare (1993). 

Barnets synvinkel har getts utrymme och ofta har berättelserna varit mer eller mindre 

självbiografiska. Det tycks som att det är enklare att berätta om en svår barndom än att gestalta 

den andra sidan där moderskapets brister blottläggs. Målet för den här uppsatsen är att 

synliggöra skildringen av svårigheten det innebär att vara mor med ett psykiskt lidande och 

temat studeras utifrån två samtida svenska verk: Linda Boström Knausgårds roman 

Oktoberbarn (2019) och Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (2008) av Ann Heberlein. 

    Uppsatsen inleds med en kort presentation av material, syfte och frågeställning, teoretisk 

infallsvinkel samt metodval och slutligen begreppsförklaring där moderskap, psykisk ohälsa 

och stigmatisering samt bipolär sjukdom berörs. Därefter följer analys av Oktoberbarn och Jag 

vill inte dö, jag vill bara inte leva. Uppsatsen avslutas med en komparation och slutdiskussion 

där de båda verken jämförs. På sidan 32 finns en sammanfattning. 

 
1 Linda Boström Knausgård, Oktoberbarn, Stockholm: Modernista 2019, s. 154. Hädanefter anges 

sidhänvisningar till verket inom parentes i den löpande texten.  
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1.1 Material  

Oktoberbarn och Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva är skrivna i första person och berör på 

olika vis temat för uppsatsen. Valet av material grundas i att båda verken gestaltar upplevelsen 

av moderskap i kombination med psykisk sjukdom, och att det har varit svårt att hitta andra 

svenska verk som berör tematiken. Linda Boström Knausgårds roman är en självupplevd 

berättelse som utspelar sig på den psykiatriska avdelning där berättarjaget är tvångsinlagd, men 

framförallt är det en berättelse om minnen. I Aftonbladets recension av romanen står det: 

”Mellan institution och människa pågår en maktkamp på alla plan […]”2 Berättarjaget för en 

kamp för att behålla sina minnen som elchockbehandlingarna tar ifrån henne, men hon kämpar 

även för att bli hörd av de många överläkare hon möter. På det sättet kan romanen ses som en 

uppgörelse med den behandling hon har utsatts för, både i form av elektricitet och i mötet med 

läkarna som hon inte känner sig sedd av. Detta ges stor plats i recensionerna men där berörs 

även hur berättelsen fångar den psykiska sjukdomen. Aftonbladet skriver att ”det är så 

verklighetsfrånvänt – och samtidigt uppenbarligen så sant”.3 Berättelsen pendlar mellan olika 

minnen där uppbrottet med maken ges stor plats, varvat med små episoder från avdelningen 

som förstärker känslan av berättarjagets vilsna tillvaro. Svenska Dagbladet beskriver 

berättelsen som ett minnesarbete och som berättarjagets längtan efter ”[a]tt vara människa i den 

här världen, fullt ut”.4 

    Ann Heberleins verk är även det självbiografisk men skiljer sig stilistiskt från Boström 

Knausgårds Oktoberbarn. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva är full av referenser och 

upplevs många gånger som en essä men har även delar som mer liknar fiktionsprosa. Verket är 

svårt att placera i en genre, men kan trots sin essäartade samtalston läsas som en berättelse om 

att leva med psykisk sjukdom. Berättelsen kretsar även här runt minnen men har annars en 

tydligare framåtgående linje där man som läsare följer berättarjaget i nutid. Den börjar i 

väntrummet till psykakuten och flyttar sig sedan mellan olika platser där berättarjagets liv 

utspelas under några sommarmånader. Det framkommer tidigt att hon är teologie doktor och 

forskare i filosofi och reser runt och föreläser, men även ofta blir intervjuad i olika 

sammanhang. Hennes akademiska bakgrund är närvarande i texten både i form av citat och 

resonemang runt döden och att ta sitt liv, samt i berättarjagets granskande blick på sig själv. 

 
2 Jenny Högström, ”En kamp mot mörkret efter elchockerna”, Aftonbladet 30/8–2019, 

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/6jK013/en-kamp-mot-morkret-efter-elchockerna (2019-11-

05). 
3 Ibid. 
4 Therese Eriksson, ”Förtvivlat sökande efter minnen som psykiatrin tog”, Svenska Dagbladet 29/8–2019, 

https://www.svd.se/fortvivlat-sokande-efter-minnen-som-psykiatrin-tog (2019-11-05). 

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/6jK013/en-kamp-mot-morkret-efter-elchockerna
https://www.svd.se/fortvivlat-sokande-efter-minnen-som-psykiatrin-tog
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Svenska Dagbladets recensent skriver att verket är ett ”hjärtslitande dokument” och även 

”essentiell” i sin beskrivning av psykisk sjukdom.5 Depressionen är stark genom hela 

berättelsen och att ta sitt liv är en återkommande tanke. 

    Båda verken skildrar hur det är att leva med bipolär sjukdom som tar stor plats i huvud-

personernas liv. Verken är baserade på författarnas egna upplevelser och det självbiografiska 

spåret i texterna är intressant men inte något jag tar ställning till. Jag är intresserad av vad texten 

säger och berättarjagens upplevelser, alltså av huvudpersonernas liv och inte de verkliga 

författarnas.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att belysa hur mödrar präglade av psykisk sjukdom upplever sitt moderskap. 

Genom att studera två samtida svenska verk som rör denna tematik vill jag åskådliggöra hur de 

kvinnliga berättarjagen erfar sitt moderskap och sitt modrande (se avsnittet ”Begrepp”). Mina 

frågeställningar lyder: 

    Hur gestaltas moderskapet och modrandet? Vilka krav och förväntningar har berättarjagen 

på sitt modrande och hur bedömer de sitt modrande? Hur framställs relationen mellan 

berättarjagens psykiska sjukdom och modrandet? Vilka skillnader och likheter finns mellan de 

båda berättelserna? 

    Jag vill även undersöka hur huvudpersonerna förhåller sig till föreställningar om det 

fulländade moderskapet. Att vara kvinna med ett psykiskt lidande är även det mytomspunnet 

vilket gör att huvudpersonerna lever i tre roller starkt knutna till krav och förväntningar: kvinna, 

moder och psykiskt sjuk.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Oktoberbarn är Linda Boström Knausgårds senaste roman som gavs ut hösten 2019. Det finns 

inga tidigare studier av romanen att tillgå och jag har inte kunnat hitta forskning rörande 

Boström Knausgårds författarskap. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva används i två 

vårdrelaterade studier gällande patienters upplevelse av psykiatrisk vård. Jag har dock valt att 

inte använda forskningen i fråga, då den är utanför temat för denna uppsats. I övrigt finns det 

 
5 Löfvendahl, Erik, ”Ut ur det bipolära mörkret”, Svenska Dagbladet 9/1-2009, https://www.svd.se/ut-ur-det-

bipolara-morkret (2019-11-05). 

https://www.svd.se/ut-ur-det-bipolara-morkret
https://www.svd.se/ut-ur-det-bipolara-morkret
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ingen forskning om Ann Heberlein och hennes verk. I uppsatsen har jag därför valt att fokusera 

på ett urval av den feministiska forskningen om moderskap. Detta presenteras under begrepps-

delen vilken även berör psykisk ohälsa och stigmatisering runt psykisk sjukdom, samt 

depression och bipolär sjukdom. På grund av omfånget till den här uppsatsen är det flera 

aspekter av moderskap och psykisk sjukdom som inte berörs. Forskningen är rik och jag har 

tagit del av ett urval som belyser hur moderskap och psykiskt lidande är kopplade till kulturella 

föreställningar som inverkar på individens uppfattning av sig själv och sin omvärld. 

 

1.4 Teori och metod 

I uppsatsen görs en komparativ närläsning av Oktoberbarn och Jag vill inte dö, jag vill bara 

inte leva. Komparation används för att ge en tydligare och mer nyanserad bild av upplevelsen 

av moderskapet och modrandet hos mödrar drabbade av psykisk sjukdom. Moderskap är oftast 

kopplat till kvinna och kvinnlighet, något som gör att det finns en rik feministisk forskning runt 

begreppet.6 Min studie är präglad av de feministiska infallsvinklarna och forskningen på 

moderskap, men eftersom psykisk sjukdom har en central plats i uppsatsen berörs även psykisk 

ohälsa och stigmatisering runt denna. Berättarjagen lider av bipolär sjukdom och därför ges en 

förklaring till sjukdomen under avsnittet ”Begrepp”. 

 

1.4.1 Begrepp 

Moderskap 

Man har så länge talat om moderskärleken som en instinkt, att vi gärna uppfattar den sortens känsla som 

förankrad i kvinnonaturen, utan hänsyn till tid och miljö. Som vi ser det finner varje kvinna som blir mor 

alla de resurser som behövs hos sig själv. Som om en medfödd, automatisk och naturlig handlingsförmåga 

bara väntade på tillfälle att få utövas.7 

Så skriver filosofen Élisabeth Badinter i sin bok Den kärleksfulla modern (1981). Boken 

gavs ut för över trettio år sedan men citatet har än idag relevans och modersrollen uppfattas 

fortfarande i någon mån som helig. Vi har alla en mor och på så vis är just moderskap ett 

begrepp som alla har en personlig anknytning till. Men vad ska det innehålla och vad är en 

 
6 I antologin Mamma hursomhelst berättas om en man som genomgår graviditet, föder och ammar. Mannen har 

valt att inte gå igenom en könskorrigerande operation. Berättelsen kan nog fortfarande inte klassas som vanlig 

men bekräftar att flera normer och begrepp idag utmanas, så även moderskap.  

Emma Eleonorasdotter, ”En gravid man”, Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap, Margaretha Fahlgren 

& Anna Williams (red.), Möklinta: Gidlund 2018, s. 62–75. 
7 Élisabeth Badinter, Den kärleksfulla modern, övers. Britta Gröndahl, Stockholm: Gidlund 1981, s. 7. 
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god mor?  När sociologen Tina Miller gör en begreppsförklaring gällande moderskap i sin 

bok Making sense of motherhood. A Narrative Approach (2005), så skiljer hon mellan 

”mothering” och ”motherhood”.8 ”Mothering” kallas på svenska modrande och Miller 

förklarar detta som den individuella erfarenheten kvinnor har som mödrar, som ska möta 

sina barns behov och vara ansvariga för barnen som är helt och hållet beroende av dem.9 

Med moderskap menar Miller den kontext i vilken modrande upplevs och utspelas.10 

Indelningen gör alltså åtskillnad på den enskildes upplevelse av att vara mor och det sociala 

sammanhanget (miljön) i vilken modern har sina erfarenheter. Miller beskriver moderskapet 

som en institution som i västvärlden är formad av faktorer som historia, kultur, politik och 

moral och som inte minst formar kvinnors erfarenhet av att just vara kvinna vare sig man 

blir en mor eller inte: ”because of the cultural assumptions related to women’s desire to be 

mothers.”11 Detta kan knytas till avsnittets inledande ord om naturliga instinkter hos kvinnor 

gällande modrande som fortfarande är aktuella. Det bekräftas av samtida svenska berättelser 

där förväntningarna på kvinnan i ett liberalt demokratiskt samhälle knyts till inpräntade 

föreställningar om vad ett gott modrande är. I antologier som Det heliga jävla moderskapet 

(2017) och Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap (2018) berättar mammor om 

tabun, skam, perfektion och kamp mot sina egna och samhällets förväntningar. Antologierna 

nyanserar bilden av moderskapet och modrandet och synliggör på så vis de kulturella ideal 

som ofta upplevs som ouppnåeliga. Miller visar i sin studie att upplevelsen av att få barn och 

att bli mor skiljer sig åt och att för en del kvinnor blir det ett glapp mellan de kulturella 

föreställningarna och den individuella erfarenheten.12 Inte alla mödrar upplever det 

fulländade moderskapet. Föreställningen om att kvinnor har en medfödd moderskärlek som 

finns där automatiskt när barnet är fött är bara en av de moderskapsbilder som florerar i vårt 

västerländska tänkande. Helene Brembeck har gjort en etnologisk studie med fokus på 

moderskap och visar på ytterligare två myter om moderskap och modrande: att moderskapet 

skulle vara kvinnans huvudsakliga identitet och att modern alltid sätter sig själv sist och 

uppoffrar sig för andra.13 Även Brembeck pekar på att moderskapet kan förstås som en 

 
8 Tina Miller, Making Sense of Motherhood. A Narrative Approach, Cambridge: Cambridge University Press 

2005, s. 3. 
9 Ibid. 

”Mothering” på svenska: Ulla Holm, Modrande och Praxis. En Feministfilosofisk Undersökning, Göteborg: 

Daidalos 1993. 
10 Miller 2005, s. 3. 
11 Ibid 
12 Ibid, s. 47. 
13 Helene Brembeck, Inte bara mamma. En etnologisk studie av unga kvinnors syn på moderskap, barn och 

familj, Öckerö: Etnologiska föreningen i Västsverige 1998, s. 47. 
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institution ”uppbyggd av århundradens överlagrade ideologier, ett nätverk av föreställningar, 

idéer och praktiker […] en mångfald av diskursivt konstruerade positioner, en uppsättning 

myter.”14 Det är bland de här myterna som ”den goda modern” och ”den onda modern” 

formas och när Brembeck intervjuade unga mödrar blev det påtagligt att det var just de här 

föreställningarna som kvinnorna var tvungna att förhålla sig till i sökandet efter sitt eget 

moderskap.15 

    Bilden av den ”goda modern” bygger alltså på en föreställning om att modern är 

kärleksfull och omhändertagande men även osjälvisk i sin omsorg om barnen. Sociologen 

Monica Johansson skriver i sin avhandling om moderskap att länge handlade idén framförallt 

om fysisk omsorg, men att detta har kommit att utvecklas och nu även inkluderar 

”psykologiskt omhändertagande”.16 ”En god mor ska inte bara ge barnen bra mat och goda 

förutsättningar för ett hälsosamt liv, de ska också uppfostra och älska barnen på rätt sätt och 

på ett sätt som gör dem till goda medborgare.”17 Intressant här är att Johansson pekar på att 

denna syn på moderskap är kopplat till normalisering vilket påverkar de mödrar som inte 

uppfyller idealbilden. Psykologen Shari L. Thurer anser att det idag finns en stark tro att 

barns välbefinnande beror på hur bra uppväxten var och att det på så vis vilar ett tungt ansvar 

på föräldrarna där man är rädd för att göra fel.18 Eftersom myten om den speciella 

moderskärleken fortfarande är rådande blir ansvaret tyngre för modern. Medias bilder av 

lyckliga mödrar tillsammans med otaliga expertråd har ökat mammors känslor av 

otillräcklighet, skuld och oro. ”Mothers today cling to an ideal that can never be reached but 

somehow cannot be discarded.”19 

    I sin artikel om litterära mödrar som lämnar sina barn framhäver forskaren Jenny 

Björklund hur föräldrar i Sverige idag står inför två motstridiga ideal. På den ena sidan 

förväntas båda föräldrarna ha en professionell karriär samtidigt som familjelivet har blivit 

mer centrerat runt barnen och deras behov.20 Normen ”involved parenthood” säger att man 

ska tillbringa så mycket tid som möjligt med sina barn och försöka skapa nära relationer till 

dem. Detta är något som slår hårdare mot mödrar då kvinnor fortfarande tar större ansvar för 

 
14 Brembeck 1998, s. 46. 
15 Ibid, s. 48. 
16 Monica Johansson, I moderskapets skugga. Berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker, (diss.) 

Örebro: Örebro University 2014, s. 47. 
17 Ibid. 
18 Shari L. Thurer, ”The Myths of Motherhood”, Maternal Theory. Essential Readings, Andrea O’Reilly (red.), 

Toronto: Demeter Press 2007, s. 331–344, s. 334. 
19 Ibid, s. 340. 
20 Jenny Björklund, ”Motherhood Gone Wrong. Failure as Resistance in Twenty-First Century Swedish 

Literature”, Contemporary women’s writing, 2018: 12, e-artikel, https://academic.oup.com/cww/article-

abstract/12/1/83/4961349?redirectedFrom=fulltext (2019-12-02), s.83–100, s. 84. 

https://academic.oup.com/cww/article-abstract/12/1/83/4961349?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cww/article-abstract/12/1/83/4961349?redirectedFrom=fulltext
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både barn och hushåll, något som statistik bekräftar.21 Mödrar anpassar sig även mer efter 

barnens behov än vad fäder gör, vilket bekräftas av att det är vanligare att mammor går ner 

i arbetstid samt avstår från personliga intressen för att se till barnens behov. Vad Björklunds 

artikel vidare tar upp är ”intensive motherhood” som beskrivs som en ideologi.22 Denna 

ideologi baseras på föreställningen att mamman är den huvudsakliga vårdnadshavaren och 

etablerar helt enkelt en norm för vad det goda moderskapet innebär. Det handlar om att sätta 

barnet över sig själv och att barnet och barndomen är helig. Björklund skriver att den goda 

modern ”gives up things for her child, and this unselfish quality makes motherhood 

sacred.”23 På den andra sidan står den dåliga modern som själviskt fokuserar på intressen 

och personlig status och på så vis negligerar sina barn. Svenska mödrar idag är påverkade 

av de kulturella idealen runt det goda moderskapet samtidigt som jämlikhetsidealen säger att 

de ska arbeta. Björklund summerar sitt resonemang: ”They should not be too self-sacrificing 

but are expected to be child-oriented because they want to be.”24 Denna kontext skapar en 

press som kan tyckas omöjlig att undvika. I en annan artikel om litterära mödrar som lämnar 

sina barn visar Björklund på ännu en sida av moderskapet där kvinnan historiskt även skulle 

hålla ihop familjen.25 Detta har betytt att husmoderns ansvar har varit att sprida glädje men 

även att bevara familjelyckan. I artikeln framhävs att familjen kan definieras som ”a happy 

object”.26 Familj får på så vis en särskild status och även om husmodern som ansvarig för 

familjelyckan beskrivs som ett historiskt fenomen kan det nog fortfarande anses vara 

gällande i form av moderns speciella ansvar för barnen som är kopplat till ”intensive 

motherhood”. 

 

Psykisk ohälsa och stigmatisering 

Den här uppsatsens tematik fokuserar primärt på upplevelsen av moderskap och modrande, men 

eftersom psykisk sjukdom påverkar människan inifrån och ut så är även den erfarenheten 

central då sjukdomen gör avtryck på livet samt de relationer man har. I nästa avsnitt berörs 

närmare depression och bipolär sjukdom som båda berättarjagen är drabbade av, medan detta 

 
21 Björklund 2018, s. 84. 
22 Ibid, s. 85. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Jenny Björklund, ”Killing Family Joy. Mothers on the Run in Twenty-First Century Swedish Literature”, 

Women’s Studies, 2018: 47, e-artikel, https://www-tandfonline-

com.ezproxy.its.uu.se/doi/full/10.1080/00497878.2018.1524760 (2019-12-07), s. 806–828, s. 814. 
26 Ibid. 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/doi/full/10.1080/00497878.2018.1524760
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/doi/full/10.1080/00497878.2018.1524760
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stycke snarare berör mytbildning och stigmatisering runt psykisk sjukdom. I antologin Mamma 

hursomhelst skriver forskaren Cecilia Pettersson om temat förlossningsdepression i själv-

biografier.27 Hon pekar på att depression fortfarande är ett tabu och särskilt i kombination med 

moderskap. Detta trots att depression är något som diskuteras i media och gestaltas i romaner; 

sjukdomen fortsätter att vara stigmatiserande.28 Forskaren Lars-Christer Hydén anser att 

sjukdomar och symptom, själsliga som kroppsliga, kan ses som sociala konstruktioner där 

språket har en central funktion. Här spelar kulturella föreställningar en roll då de är en del av 

hur människor talar om sjukdomar.29 Sjukdomar konstrueras och rekonstrueras och får sin form 

och innebörd i sociala och kulturella processer.30 Att vara sjuk baseras på ”föreställningar, 

modeller och förhållningssätt som vi måste lära oss och som är förankrade i vår kultur.”31 Med 

sjukdomsbegreppets hjälp kan människor ordna sina upplevelser, finna förklaringar och 

förståelse men även ”kategorisera andra och utöva makt”.32 Kategoriseringen kan för den sjuke 

innebära stigmatisering. Sjukdomar förstås genom de kulturella medel människor har runt sig. 

Detta gäller både de som inte är sjuka och de som är drabbade av sjukdom. Hydén skriver: ”Vi 

försöker fånga in, uttrycka och formulera vår sjukdom och vårt lidande med hjälp av litteratur, 

religiösa riter, språkliga bilder och andra uttrycksformer.”33 

    Så vad är psykisk ohälsa? Folkhälsomyndigheten ger på sin hemsida en definition och visar 

en förklaringsmodell som illustrerar hur den psykiska ohälsan är närvarande även i tillståndet 

som beskrivs som hälsa vilket kan tyckas bekräfta den bild Freud en gång gav; att ett friskt och 

ett sjukt psyke är delar av samma enhet.34 I spektrumet av psykisk ohälsa ryms psykiska besvär 

och psykisk sjukdom. Det kan ses som en gradering från något som klassas som normalt där vi 

alla kan uppleva psykiska besvär i våra liv i form av oro och nedstämdhet, till sjukdoms-

tillståndet där diagnostiska kriterier används för att definiera det psykiska tillståndet.35 Denna 

bild av gränsöverskridande, något i egentlig mening svårdefinierbart, ger idéhistorikern Karin 

Johannisson i Den sårade divan. Om psykets estetik (2015) där hon skriver att galenskapen 

 
27 Cecilia Pettersson, ”Det allra mest förbjudna? Tabu och moderskap i självbiografier om 

förlossningsdepression”, Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap, Margaretha Fahlgren & Anna 

Williams (red.), Möklinta: Gidlunds förlag 2018, s. 201–213. 
28 Ibid, s. 201. 
29 Lars-Christer Hydén, Psykiatri samhälle patient. Psykisk sjukdom i socialt och kulturellt perspektiv, 

Stockholm: Natur och kultur 1995, s. 24. 
30 Ibid, s. 25. 
31 Ibid, s. 52. 
32 Ibid, s. 64. 
33 Ibid, s. 169. 
34 Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-

suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/?fbclid=IwAR2-QChwo52lf4nUsKyWc6u--

fsKw376wKpG3BI7XVhxb3Pv_pfljirH1GQ (2019-10-20). 
35 Ibid. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/?fbclid=IwAR2-QChwo52lf4nUsKyWc6u--fsKw376wKpG3BI7XVhxb3Pv_pfljirH1GQ
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/?fbclid=IwAR2-QChwo52lf4nUsKyWc6u--fsKw376wKpG3BI7XVhxb3Pv_pfljirH1GQ
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/?fbclid=IwAR2-QChwo52lf4nUsKyWc6u--fsKw376wKpG3BI7XVhxb3Pv_pfljirH1GQ
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handlar om ”ett spektrum av gränstillstånd som rör sig ut ur och in i det sjuka och det friska 

[…]”36 Hon skriver: ”Att betecknas som galen är att vara den andra, ett främmande territorium 

och språk, att vara utesluten – utanför normen – men också innanför ett samhälle som 

utdefinierar dig.”37 Etnologen Lars-Eric Jönsson bekräftar bilden av utanförskap i sin bok om 

upplevelsen av att vara psykisk sjuk.38 Han studerar litterära berättelser och skriver att i dem 

framkommer en känsla av djup ensamhet som handlar om en upplevelse av att inte höra till, att 

vara ett ”undantag” och vara ”bortom samhället”.39 Ensamhetskänslan handlar även om det 

mentala tillståndet som i sig präglas av ensamhet och där det kan vara svårt att upprätta 

varaktiga relationer. Johannisson beskriver hur det råder en föreställning att psykisk sjukdom 

intar hela jaget och att individen upphör att ha ett vanligt liv, att sjukdomen helt enkelt gör att 

hen slutar vara människa.40 Det hon beskriver är den stigmatisering mental sjukdom ofta leder 

till där man är utanför det ”normala” men ändå en del av samhället. Det är även här myter 

fortfarande kan frodas, då det främmande leder till rädsla och till föreställningar om hur de 

”galna” är och beter sig. I själva verket upplever vi alla former av mental ohälsa i våra liv, där 

just det gränsöverskridande finns hos alla människor och där en livskris hos en i övrigt normalt 

fungerande person kan leda till stark ångest. Psykiska sjukdomar är något annat. De är diagnoser 

men kan inte heller de definieras i enkla termer, något nästa stycke om bipolär sjukdom 

bekräftar. 

  

Depression och det bipolära spektrumet 

Susan Sontag skriver i sin bok Sjukdom som metafor (1981) att ”[d]epression är melankoli 

minus dess charm – den plötsliga livligheten, anfallen.”41 Johannisson beskriver i Melankoliska 

rum. Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid (2009) att ”melankolin kan vara 

självmords-svart, depressions-grå, tomhets-vit eller stämnings-blå” och fortsätter: ”Den kan 

visa sig som ångest, leda, längtan, trötthet, tomhet, rastlöshet eller njutningstvång.”42 Vårt 

 
36 Karin Johannisson, Den sårade divan. Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S), 

Stockholm: Albert Bonnier förlag 2015, s. 9. 
37 Ibid, s. 87. 
38 Lars-Eric Jönsson, Berättelser från insidan. En essä om personliga erfarenheter i psykiatrins historia, 

Stockholm: Carlssons bokförlag 2010. 
39 Ibid, s. 138. 
40 Johannisson 2015, s. 187. 
41 Susan Sontag, Sjukdom som metafor, översättning Britt Arenander, Stockholm: Brombergs Bokförlag, 1981, 

s.74. 
42 Karin Johannisson, Melankoliska rum. Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid, Stockholm: 

Albert Bonniers förlag 2009, s. 24.  
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bildspråk för depression är rikt och västerländsk litteratur har både samtida och dåtida exempel 

på berättelser om psykisk sjukdom, ofta självupplevda. Sylvia Plaths The Bell Jar (1974) 

beskriver depressionen som att vara instängd i en glaskupa och andas samma luft. I ett brev till 

Ellen Key beskrev Agnes von Krusenstjerna, som troligtvis led av bipolär sjukdom, hur hon 

kunde vara ”uppe på en vågkam” och njuta av solen för att så falla ”ned i vågdalen och nästan 

[kvävas] av kylan, mörkret”.43 I Den sårade divan skriver Johannisson att nyare kvinnlig 

depressionslitteratur ofta innehåller komponenter som ångest, känsla av ensamhet och 

beskrivningar av hur ”[k]ontroll- och duktighetsmasken” rämnar.44 Det leder till en spricka i 

jaget som gestaltas utifrån tolererbara ramar i kulturen som ”panikångest, skrikanfall, 

ätstörningar, självskadebeteende, självmordssug.”45 Litteraturen talar sitt språk, något som de 

kliniska termerna i viss mån tycks bekräfta. 

    Bipolär sjukdom (tidigare kallad manodepressivitet) är komplex och kan ta olika uttryck. 

Den är ofta ärftlig och trots att det idag finns effektiva mediciner som hjälper drabbade att leva 

bättre liv så är behandling svår.46 Att sjukdomen kallas bipolär syftar till de två polerna som 

tillhör sjukdomsbilden. Namnet manodepressivitet fångar dessa två poler där den ena beskrivs 

som mani och den andra depression. I sjukdomens spektrum finns olika varianter där vissa 

personer exempelvis upplever svår mani och mildare depression, andra allvarlig depression och 

lättare mani eller hög grad av både mani och depression.47 Indelningen i bipolär sjukdom 1 och 

2 är ett sätt att fånga just de olika svårigheter som drabbade upplever. Jag går inte närmare in 

på denna klassificering då detta inte är relevant för uppsatsens tematik. Den maniska fasen 

markeras av mer energi som generellt leder till mindre behov av sömn, snabbare tal och tankar, 

ökad mental och fysisk aktivitet, ökad sexlust, impulsivitet osv.48 Vissa personer upplever en 

ökad förmåga till koncentration vilket hos kreativa personer kan leda till ökad produktivitet.49 

Mani delas in i hypomani och mani där skillnaden förenklat kan förklaras som att hypomani är 

en lindrigare inte fullt utvecklad form av mani.50 I den maniska fasen känner man sig upprymd, 

har stort självförtroende och många upplever ökad kreativitet. När manin så går över till att bli 

 
43 Anna Williams, Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning, Stockholm: Albert 

Bonnier förlag 2013, s. 133. 
44 Johannisson 2015, s. 15. 
45 Ibid. 
46 Frederick K. Goodwin & Kay Redfield Jamison, Manic-depressive illness. Bipolar Disorders and Recurrent 

Depression, 2nd edition, New York: Oxford University Press 2007, s. 869. 
47 Thomas C. Caramagno, The flight of the Mind. Virgini Woolf’s Art and Manic-Depressive Illness, California: 

University of California Press 1992, s. 35.   
48 Frederick K. Goodwin & Kay Redfield Jamison 2007, s. 32. 
49 Ibid 
50 ”Hypomani”, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=Hypomani (2019-12-

06). 

https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=Hypomani
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något okontrollerbart blir man ofta psykotisk och det snabba tänkandet blir osammanhängande 

och hallucinationer och paranoia kan uppstå.51 Maniska episoder skiljer sig från person till 

person och även hos individen behöver inte faserna vara lika. 

    Den depressiva fasen av bipolär sjukdom kan karakteriseras som att allt går långsammare 

eller minskar; tal, tankar, energi, sexlust och överordnat förmågan att känna njutning.52 Som 

vid den maniska delen av sjukdomen så upplever personer olika grader av depression men 

vanligt förekommande är ökad pessimism och förtvivlan. Många upplever en känsla av 

meningslöshet och att man aldrig kommer att erfara glädje igen. Trötthet, viljelöshet och 

ändrade mönster i beteende som att undvika andra människors sällskap och ändring i matlust är 

vanligt förekommande. Självmordstankar ökar ofta och även risken för att genomföra 

handlingen.53 Där man i den maniska fasen kan uppleva ökad koncentrationsförmåga ger den 

depressiva fasen snarare en motsatt känsla: man tänker långsammare och känner sig förvirrad, 

har svårigheter att fokusera och känner sig värdelös.54 Mellan de maniska och depressiva 

faserna kan man fungera normalt och leva som frisk, och de perioderna kan för vissa vara i flera 

år. Sjukdomen är högst närvarande i båda verken och, som visas i analysen, inverkar i stor grad 

på berättarjagens identiteter.   

 

2. Analys 

2.1 Oktoberbarn 

Linda Boström Knausgårds prosa i Oktoberbarn är fragmentarisk; minnen blandas med 

upplevelser från den slutna psykiatriska avdelningen. Berättelsen är uppbyggd av analepser 

varvade med berättarjagets nutid. Minnen är en central del då berättarjaget upplever att det hon 

kallar ”fabriken”, platsen där elchockerna utförs, stjäl alla hennes minnen.55 Att tillåta sig att se 

tillbaka är ett försök att fylla tomrummen som behandlingen skapar. Flera minnen kretsar runt 

den före detta maken och där finns även barnen med, men berättarjaget återvänder även till 

sådant som berör hennes författarkarriär, till barndomen och till minnen där depressionen eller 

manin varit stark. Sjukdomen genomsyrar allt: den spökar i bakgrunden och gör livet 

oförutsägbart. 

 
51 Frederick K. Goodwin & Kay Redfield Jamison 2007, s. 33. 
52 Ibid, s. 65. 
53 Ibid, s. 66–67. 
54 Ibid, s. 69. 
55 Redan i romanens första mening omtalas ”fabriken”, s. 5. 
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    Analysen är indelad i två avsnitt där det första särskilt berör berättarjagets modersroll och 

förväntningar knutna till denna, och det andra sjukdomen i relation till modrandet. Då berättar-

jaget är mycket sjuk så är det bitvis svårt att göra en tydlig skillnad, allt vävs ihop och därför är 

sjukdomen närvarande även i första avsnittet ”Modrandet”. Indelningen återkommer i analysen 

av Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. En gång benämns berättarjaget vid namn, Linda, och 

jag har därför valt att använda namnet i analysen.56 

 

2.1.1 Modrandet 

I romanen är barnen mer frånvarande än närvarande; moderskapet och modrandet är inte i 

centrum. Barnen är för berättarjaget starkt knutna till livet hon inte klarar av att leva och under 

tiden som tvångsinlagd gör det ont att tänka på dem hon har övergivit. Även om barnen inte ges 

störst utrymme i narrativet så finns de där och när de omtalas så görs det ömsom med kärlek 

och hopp om att det ska bli bättre, ömsom med skam, sorg och självförakt. Första gången 

berättarjaget nämner dem är några sidor in i romanen, men de placeras inte i centrum utan 

fokuset ligger snarare på den före detta maken. Berättarjaget minns hur ”[h]an tröttnade på att 

vara den som förde alla samtal med barnen vid bordet” och att ”[h]an skämtade med dem extra 

mycket för att gömma bort att jag aldrig sa någonting” (s. 12). I samma stycke nämns hur hon 

ofta var borta och att det var ett liv han inte önskade. ”Min sjukdom drog ned oss alla” (s. 12). 

Citatet innehåller skam men vad som även uttrycks är hur berättarjaget känner ansvar för 

familjen. Hon var ofta frånvarande och lämnade mannen och barnen, något som går emot de 

kulturella idealen gällande moderskap, men sett i ljuset av kvinnans roll som lyckobärare i 

familjen får citatet ännu en dimension.57 Hon tar inte hand om familjen och genererar inte lycka, 

snarare tvärtom. Passagen ger också en bild av självförakt och självcentrering som är en sida 

av flertalet psykiska sjukdomar. Orden ”[j]ag är ensam med mig själv” bekräftar detta men visar 

även hur ensam individen i den psykiska sjukdomen kan känna sig, något Jönssons studie visar: 

ensamhetskänslan hos människor drabbade av psykisk sjukdom är stark (s. 12).58 Inte ens de 

fyra barnen kan bryta denna ensamhet eller få henne att känna sig värd att älskas. Hon kände 

sig ”värdelös eftersom ingen älskade” henne och hon fantiserade om att ta sitt liv (s. 13). I 

tillbakablicken där hon överväger olika sätt att begå självmord nämns inte barnen. Det finns 

inga tankar om hur svårt det vore att lämna dem ensamma eller att barnen skulle vara det som 

 
56 Namnet används i en passage när maken är med berättarjaget hos en läkare och säger ”Kom Linda”, s. 135.  
57 Björklund 2018, s. 84. Björklund 2018, s. 814. 
58 Jönsson 2010, s. 138. 
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hindrade henne från att fullborda handlingen. Barnen lyser med sin frånvaro, men i nästa stycke 

bryts tomrummet: 

Jag koncentrerade mig på barnen. Jag lagade mat från grunden och höll dem nära så mycket det gick. Ändå 

satt de av tiden hos mig. De äldre längtade hem till sin pappa hela tiden. När de var hos honom hade vi 

bättre kontakt över telefonen och det var en tröst, även om förebråelserna alltid var där. Det här var mitt 

fel. Det var jag som splittrade oss alla (s.14). 

Citatet rymmer mycket; en vilja att vara en god mor, upplevelsen att de äldre barnen dömer 

henne, sorg över att inte vara tillräcklig, självförakt och skam. Att laga mat från grunden och 

att vara nära uppfyller det som Björklund beskriver som ”involved parenthood”, men även 

”intensive motherhood”.59 Det handlar om att ha nära relationer till sina barn och att se till 

barnens behov och sätta dem först. Berättarjaget försökte göra det hon tänkte var riktigt och 

försökte vara en bra mamma men det räckte inte. I nästa stycke beskrivs hur det var enklare att 

vara med de yngre barnen som accepterade hennes ”låtsassvar” (s. 15). Med dem upplevde hon 

något som liknade glädje. Modrandet var lättare med de små, svårare med de äldre som krävde 

sådant hon kände sig oförmögen att ge. Med de små räckte närheten, de stora ville ha svar hon 

inte hade. 

    Senare i berättelsen beskriver berättarjaget ”[d]en särskilda glädjen” det var att föda och att 

hon var ”förälskad” i sin förstfödda bebis och inte kunde ”sluta att se på henne” (s. 119–120). 

Upplevelsen av att ha blivit mamma gestaltas som underbar: ”Den ljuvliga tiden då jag var 

hennes och hon var min” (s. 120). Även graviditeterna upplevde Linda som en bra tid, men den 

sista skiljde sig från de andra tre. Under de första graviditeterna hade hon inte ätit medicin och 

kände sig ”kärnfrisk” och ”urstark” (s. 144). Hon ”var mamma” och upplevelsen gestaltas som 

”en kraft” och hon kände en ”obruten motivation och kärlek” (s. 144). Beskrivningen illustrerar 

den föreställning som fortfarande är starkt knuten till graviditet och moderskap: en speciell 

lycka och att vara totalt uppfylld.60 Orden ”kraft” och ”urstark” kan även kopplas till 

föreställningen om det naturgivna moderskapet; att det i kvinnans biologi finns moderskärlek 

som en instinkt.61 Det verkar som att upplevelsen av att instinktivt kunna ge moderskärlek för 

Linda var något som uppstod som en slump, vilket uppsatsens inledande citat bekräftar: ”Hon 

låg så trygg i min famn, och detta att jag kunde alstra trygghet var en revolution” (s. 154). Hon 

ser det som något fantastiskt att hon faktiskt kunde ge barnet trygghet. När så den sista 

graviditeten inte blev som de tidigare blev fallet troligtvis större. Berättarjaget blev sjuk, 

 
59 Björklund 2018, s. 84–85. 
60 Miller 2005, s. 47. 
61 Ibid, s. 3. Badinter 1981 s. 7. 
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upplevde en ”bråddjup” depression och ”låg i det varma sovrummet med livet som inte kunde 

levas som sällskap” (s. 144–145). Hon gav upp och gjorde ett självmordsförsök. Hon svalde 

alla mediciner hon hade hemma och lade sig bredvid mannen på kvällen och sa god natt. I 

efterhand är handlingen för berättarjaget ofattbar: ”Jag kan inte förstå hur jag kunde göra 

någonting sådant […]. Jag var gravid. Barnen låg och sov i ett rum intill” (s. 145). Det 

framkommer även hur hon sörjer att hon inte var med mannen och barnen den sommaren och 

att hon önskar att hon inte hade gjort ”någonting oförlåtligt” (s. 146). Hon vill vara någon annan. 

När dottern så föds är upplevelsen av det första året trots allt positiv. Även de följande åren 

minns Linda med värme och tänker att ”[d]et var lycka” (s. 148). Spädbarnstiden var med alla 

barnen en tid när berättarjaget kände sig bra och visste vad hon skulle göra, och 

ensamhetskänslan var för en tid bruten. 

    Berättarjaget återvänder till stunder med familjen och i en passage gestaltas ett minne som 

en dröm. Hon är tillbaka hos mannen och barnen, det är natt och allt är som förut. Barnen sover 

och hon ser på dem länge, beundrar hur vackra de är (s. 26). Snart gryr dagen och hon och 

mannen ska berätta för dem att de ska skiljas. Drömmen blir en lång tillbakablick på livet hon 

hade som snart skulle ändras till något hon inte visste hur hon skulle hantera. Hon går runt i 

huset, börjar tänka på hur hon fotograferade barnen och satte in foton i album. Hon undrar 

varför hon slutade och tänker att det är viktigt med ”kontinuitet” och att barnen måste kunna se 

”[h]ur de växte” (s. 27). Återigen framträder en tanke om vad hon bör göra som mor; ta bilder 

på barnen som följer deras utveckling. En symbolisk handling som för berättarjaget blir väldigt 

viktig. Ordet ”kontinuitet” signalerar även en egen längtan efter något varande, beständigt men 

kanske även efter normalitet. Vanliga föräldrar tar kort på sina barn när de växer upp – det ska 

göras. Här bekräftas att Linda har en föreställning om vad ett ”normalt” föräldraskap innebär, 

men även en idé om vad det innebär att vara en bra förälder. 

    Berättelsens analepser kan ses som en del i berättarjagets sorgearbete. Hon sörjer att det är 

slut mellan henne och mannen, men i denna sorg finns även barnen. ”Hur kunde jag välja 

fabriken framför dem jag älskade?” (s. 52). Hon tänker att hon borde ha visat för mannen och 

barnen att hon var ”helt vanlig” och ”balanserad”, att hon var ”där helt och hållet” (s. 52). Det 

som uttrycks är en önskan om ett liv utan sjukdom, men i orden ”helt vanlig” finns även en 

känsla av utanförskap hos berättarjaget. Hon är medveten om att hon är ”avvikande” och 

upplever den stigmatiseringen som psykisk sjukdom kan ge. Det finns en stor skuld hos 

berättarjaget som uttrycks som svek över att hon lämnade barnen gång på gång. Hon beskriver 

hur hon var nära barnen och kunde känna ”minsta skiftning i deras ansikten” och att hon hade 

ett hem och en familj – ändå ”rymde” hon (s. 52–53). Även detta är tabu: att som mor lämna 
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sina barn. Björklund menar att de kulturella ideal som finns runt moderskap skapar stora krav 

på mödrar och att som förälder lämna barnen är mer skambelagt för kvinnor eftersom 

exempelvis idealet om ”intensive motherhood” vilar på tanken att mödrar är de med 

huvudsakligt ansvar för barnen.62 Linda inte bara lämnar sina barn, hon gör det för att hon lider 

av en psykisk sjukdom och inte klarar av att leva ett vanligt liv. Petterson visar på vilken oerhörd 

skam det är att vara mor och deprimerad.63 Även om hon skriver om förlossningsdepression så 

är det talande att moderskap kulturellt är starkt kopplat till känslan av lycka. Hon citerar ur 

Helena Askéns självbiografiska verk som utkom 2012 där Askén beskriver psykisk ohälsa som 

något ”smutsigt” och ”konstigt” och något som absolut inte drabbar en nybliven mor.64 Linda 

skildrar att hon upplevde lycka och samhörighet med barnen när de var små men det gör inte 

skammen mindre. Psykisk sjukdom innebär ofta en upplevelse av stigmatisering då mentalt 

lidande fortfarande är kopplat till tabu.65 För en mor med psykisk sjukdom blir känslan av 

otillräcklighet och ”misslyckande” än starkare då hon även måste förhålla sig till de kulturella 

idealen knutna till moderskap. 

    Vid ett tillfälle resonerar berättarjaget kallt runt sin modersroll. Det uttrycks att hon efter alla 

misstag hon har begått ser på livet som en ”plikt” och att hennes uppgift är att ta hand om 

barnen, men att hon glömt och att det aldrig ska hända igen (s. 119). Hon har fött barn och det 

är hennes ansvar att ta hand om dem. Det har ”stått [henne] dyrt att glömma” sitt ansvar; varför 

står inte uttalat i texten men på andra ställen formuleras hur det finns ett avstånd till barnen som 

hon sörjer (s. 119). I en passage berättar Linda att hon tycker om ordspråk och visdomsord och 

beskriver hur man ska vara med sina barn: 

Var alltid omtänksam mot dina barn. Ha alltid tålamod med dina barn. Älska dem i varje stund, men låt 

dem inte färdas ensamma in i en värld de bara själva förstår. Intressera dig för dina barn, uppmuntra allt de 

intresserar sig för, utan att döda deras nyfikenhet med din egen entusiasm […] (s. 143). 

Orden fångar de kulturella idealen runt hur man i Sverige idag identifierar ett gott föräldraskap. 

Man ska vara närvarande och engagerad i barnens liv, men i detta finns även en rädsla för att 

göra fel som förälder.66 Det gäller att ge barnen kärlek utan att kväva dem. Att Linda nämner 

hur man bör vara med barnen blir en kontrast mot den verklighet hon lever i; långt ifrån barnen 

som är övergivna av sin mor. Smärtan och skammen från vetskapen om att hon har lämnat dem 

är närvarande genom hela romanen. Hon upplever det som att hon har svikit barnen och inte 

 
62 Björklund 2018, 85. 
63 Petterson 2018, s. 201. 
64 Ibid 
65 Ibid. Johannisson 2015, s. 187. Johannisson 2009, s. 9. Jönsson 2010, s. 138. Hydén 1995, s. 64. 
66 Björklund 2018, s. 84. Thurer 2014, s. 334. 
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gjort sin plikt gentemot dem. Att det är sjukdomen som hindrar henne i modrandet gör inte 

smärtan mindre. 

    Slutet av berättelsen gestaltas som en försoning: Linda känner att skilsmässan ändå var bra. 

Genom berättelsen har hon trots stark depression och mörker genomgått en utveckling. Från att 

se sig som en ”förlorare” till att kunna känna tillförsikt och en vilja att vara del av världen 

utanför avdelningen (s.15). Hon får permissioner och köper en gitarr och lär sig några ackord, 

något som illustrerar att hon är på väg ut i verkligheten igen (s. 165–166). När hon lämnar 

avdelningen och kommer hem till huset, som ska vara hemmet för henne och hennes barn, möts 

hon av barnens tomma sängar – först då kan hon tillåta sig att gråta. 

Jag lägger mig i sängen och gråter för första gången på flera år. Jag gråter för allt. För barnen som kommer 

på fika i morgon. De ska ha med sig saker som de vill ha här. Jag gråter för dig och mig. 

    Jag säger barnens namn högt i rummet. Jag säger Anna, Olivia, Josef och Sara. (s. 190) 

Citatet är romanens sista meningar som bekräftar den oerhörda kärlek hon känner till de fyra 

barnen, men även all sorg som lossnar som en fördämning. Att hon säger barnens namn högt 

blir som en seger då hon tidigare har haft svårt att formulera dem (se analys s. 20). Det är också 

ett sätt för Linda att komma tillbaka till verkligheten, till ett liv där barnen finns. Det blir 

symboliskt att hon uttalar varje barns namn då det tidigare i berättelsen har skapat stor ångest 

och skam (detta berörs närmare i nästa avsnitt), men även att namn är starkt kopplat till person. 

Hon har varit medveten om sitt svek mot barnen och nu är hon hemma i sitt hem och vet att hon 

har möjlighet att finnas för dem igen. 

 

2.1.2 Sjukdomen och modrandet 

En gång vaknade jag upp efter behandlingen med en förstorad pupill och den andra liten som en prick. 

Detta skapade oro i fabriken. […] Maria stod bredvid mig och sa sorgset att det fanns en risk att jag skulle 

se ut sådär för alltid. Vad gjorde det mig? […] Jag kunde lika gott ha en pupill som väjde för ljus och en 

som släppte in allt. Bipolära pupiller. Lika bra det, så syntes det på mig vad jag var för en (s. 55). 

Med sarkastisk ton beskriver berättarjaget sjukdomen hon är drabbad av. Efter högstadiet fick 

ångesten ”fritt spelrum” i hennes liv och upplevelsen hon hade den gången var stark och varje 

gång oron kom återvände känslan (s. 90–91). Ångesten gestaltas som vågor som ”tog sig in i” 

henne och drog från hennes huvud till kroppen och tillbaka till huvudet ”där de bröts mot 

[hennes] pannben” (s. 90). Berättarjaget beskriver hur känslan gjorde henne rädd och att hon 

även blev rädd för att vara ensam, något hon fortfarande är. Ensamhetskänslan är påtaglig och 

för Linda är den det samma som att inte vara älskad och inte kunna älska själv (s. 112). Hon vet 
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att känslan påverkar hennes moderskap och modrande och det målas fram hur barnen ”ropar på 

[henne] i drömmarna” (s. 112). Hon är både fysiskt och psykiskt frånvarande som mor och som 

visat i förra avsnittet är det kopplat till tabu och på så vis skam. Depressionen är för berättarjaget 

ett trögt mörker och hon beskriver att där inte finns några ord, ”inget samvete”, bara trög sömn 

och ångest som ”omsluter varje cell” (s. 113). Hon berättar att hon ”kunde gå från djup 

depression till eufori på en timme” (s. 33). I manin kunde hon känna sig ”oövervinnlig”, 

”euforisk” och tänka att allt skulle bli bättre, för det var ”redan bättre” (s. 32–33). Med barnen 

skulle allt bli bättre, de skulle komma närmare varandra och berättarjaget fortsätter: 

Tilliten. Det var den jag skulle återfå. Deras tillit, glädje och tillgång till deras drömmar och fantasier. Det 

var så lätt. Vi skulle rida på stranden och gjuta tennsoldater. Jag skulle aldrig någonsin skrämma dem igen. 

Jag kunde gå från djup depression till eufori på en timme. Inget mer av det! Jag var helt och hållet att lita 

på. Vi skulle ta tåget upp till min hemstad och jag skulle visa dem Humlegården, det kungliga biblioteket, 

teatern. Vi skulle gå på barnföreställningar, applådera och besöka vänner som fortfarande tyckte om mig 

(s. 33). 

Hon är manisk men citatet beskriver en längtan till att göra helt vanliga saker med barnen. 

Sjukdomen tar inte bort önskan att vara en ”normal” mor och att ha en fungerande tillvaro 

tillsammans med barnen. Det är stort fokus på handlingar men det finns även en längtan efter 

att slippa svängningarna, att helt enkelt vara en mor ”att lita på”. I en annan del av berättelsen 

uttrycks en stor sorg över vad sjukdomen gör med henne och att hon inte kan vara en trygg mor. 

Hon var bra med dem när de var små och hoppas att hon har gett dem en bra grund att stå på, 

men säger samtidigt att det spelar liten roll då den moder de minns är den som försvinner (s. 82). 

Återigen bekräftas skammen hon upplever över att ha övergivit barnen. Hon tycker att hon har 

åsamkat dem smärta, att hon har skadat dem genom att lämna dem för att bli inlagd på en 

psykiatrisk avdelning. Även innan hon kom till avdelningen gjorde hon dem illa med sitt ”dåliga 

omdöme till frukost, lunch och middag” och ”veckorna i sängen” (s. 82).  

Där, alldeles för nära deras undrande kroppar, deras oroliga blickar och växande, var jag inte längre deras 

mamma, utan en annan, någon som de fruktade och inte förstod. Jag skrämde dem. Jag skrämde mina barn 

(s. 82). 

Här målas en motsatt bild till det ”goda moderskapet” upp. En mor ska enligt idealet vara 

kärleksfull, omhändertagande, uppoffra sig för barnen och även vara helt närvarande, något 

som gäller båda föräldrarna men är särskilt påtagligt för modern.67 Hon var frånvarande men 

skapade också oro hos barnen. Linda upplevde det som att hon skrämde dem, något en mamma 

absolut inte ska göra. Hon placerar även sina egna behov framför barnens, och även om det är 

 
67 Brembeck 1998, s.46–48. Johansson 2014, s. 47. Björklund 2018, s. 84–85. 
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på grund av sjukdomen så skapar det både skuld och obehag hos berättarjaget. Det är svårt för 

henne att acceptera att hon inte är tillräcklig i sitt modrande. 

    Bland alla vårdare berättarjaget möter är det två som nämns särskilt: Muhammed och Maria. 

Muhammed skapar lugn på avdelningen och får henne att känna sig sedd. Han liksom Maria 

påminner henne om att det finns ett liv utanför avdelningen. En dag får han henne att börja 

springa i korridorerna, han själv några steg bakom. ”Om du stannar förstör du all möjlighet till 

läkning […]. Det är när du ger upp som du förvägrar kroppen chansen till läkning” (s. 30). 

Maria hjälper berättarjaget att minnas och vill att hon ska tänka på sina barn. Hon frågar vad 

barnen heter och när Linda ”skulle säga Anna värkte det bakom ögonen, som det gör innan 

tårarna tränger fram” (s. 38). I tanken formulerar hon det äldsta barnets namn men klarar inte 

mer. Maria fortsätter pressa henne trots tårarna och frågar vad barnen gör just nu. Frågan får 

berättarjaget att gråta ännu mer och Maria kramar henne och menar att det kanske är bättre att 

tänka på när de var små. Linda tänker på en resa med de tre första barnen Anna, Olivia och 

Josef som var tre, fem och sex år. De reste till Mauritius och senare skulle barnen minnas resan 

som den bästa (s. 42). Hon tänker att ”det var ett ofarligt minne” och att det kanske var därför 

det var det första som dök upp (s. 42). Vid det här tillfället gör minnesträningen med Maria att 

Linda vill hem, men eftersom hon inte får det blir hon upprörd och börjar skrika. Det beskrivs 

hur hon får en spruta och innan hon somnar hör hon Maria viska att hon inte ska minnas mer 

än hon klarar av (s. 42). 

    Maria fortsätter att fråga om vad hon minns. Hon uppmanar henne att tänka på barnen och 

varje gång berättarjaget gör det så kommer tårarna. En dag blir Maria arg och framhäver hur 

”privilegierad” Linda är, att hon behöver bevisa för sig själv att hon vill bort från avdelningen 

(s. 61–62). Linda känner att Maria har rätt när hon beskriver henne som en ”bortskämd” 

”tonåring” och Marias ord bekräftar hennes skuldkänslor över att ha lämnat sina barn (s. 63). 

”[D]u är vuxen och har många barn. Du ska vara hemma och ta hand om dem och inte leva ditt 

liv här inne där ingenting betyder någonting för dig” (s. 63). Förväntningen på berättarjaget 

som mamma åskådliggörs: en mamma lämnar inte sina barn. Orden är skuldbeläggande men 

ger henne en vilja att komma hem igen. Det uttrycks dock en ambivalens. Hon för en dialog 

med sig själv där den ena parten står för hoppet om att bli ”utsläppt” och att det ska bli bra 

(s. 64). Den andra sidan ifrågasätter: ”vad ska du göra då när du blir utsläppt? Det finns 

ingenting du vill tillbaka till” (s. 64). Hon svarar att hon ska till huset och att hon ska bo där 

med barnen. Den andra sidan replikerar att hon inte kommer att veta vad hon ska säga, att ”[d]et 

har gått lång tid” (s. 64). Passagen illustrerar hur svårt det är för berättarjaget att våga tro på ett 

liv utanför avdelningen, men visar även sorgen över att ha förlorat delar av sig själv. 
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Elchockbehandlingen gör att hon glömmer och hon känner inte att den gör henne bättre. Vad 

hon har glömt och inte blir tydligt först när hon har blivit utskriven från avdelningen. Här tar 

berättelsen en vändning och blickar framåt istället för bakåt. I en proleps är berättarjaget på ett 

föredrag på barnens skola och när alla föräldrar efteråt ska mötas i barnens klassrum för 

lärarmöte inser hon att hon glömt vilket rum det är (s. 43). Hon måste fråga rektorn om vilket 

rum som är hennes sons klassrum. Det står inte uttalat i texten men finns mellan raderna: skam. 

Hon vet att det är behandlingens fel att hon inte minns, ändå känns det svårt att inte ha kontroll. 

Det tillhör det ”goda moderskapet” att ha översikt över barnens liv och även idealet om att vara 

högst närvarande och uppoffrande för sina barn innebär att inte glömma bort.68 Att hon inte 

minns blir extra smärtsamt när det gäller barnen och blir även än mer laddat då grunden är 

sjukdomen. Berättarjaget upplever både skam över att vara otillräcklig som mor och över att 

lida av en psykisk sjukdom som har lett till glömska, trots att det är behandlingens fel. 

    När berättelsen närmar sig slutet gestaltas hur berättarjaget spelar ett parti schack på 

avdelningen. Hon vinner, för andra gången i sitt liv. Även om schackpartiet ger en bismak 

(hennes far älskade att spela schack när han var inlagd på psyket) så blir vinsten symbolisk. 

Dagen efter skrivs hon ut och åker hem. Hon har vunnit även friheten. 

 

2.2 Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva 

I Ann Heberleins verk Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva är det inte bara ordval som 

understryker berättarjagets ångestfyllda tillvaro, utan även tempot i texten framhäver att 

någonting är fel. Bitvis upplevs berättelsen som nästintill hetsig vilket underbyggs av 

berättarjagets tankar som även de går fort. Verket kan läsas som en lång essä eller filosofiskt 

samtal om meningen med livet och om man har rätt att ta sitt eget liv. Referenser understryker 

samtalstonen där berättarjaget för en dialog med lärda runt sin egen sjukdom och längtan efter 

döden. Namn som Michel Foucault och Jacques Lacan nämns, men även författare med stark 

ångest som Sylvia Plath. En del passager upplevs mer som fiktionsprosa. Genomgående är det 

en berättelse om att leva med psykisk sjukdom och jag läser den just som sådan. Vid flera 

tillfällen riktar sig berättarjaget till sig själv och nämner sitt namn, Ann, och därför används 

namnet i analysen.  

 

 
68 Björklund 2018, s. 85. 
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2.2.1 Modrandet 

Texten är indelad i tio kapitel och i nästan alla finns barnen omnämnda. Andra kapitlet 

”Örnahusen” utspelar sig under en natt och gestaltar berättarjagets dödslängtan och kamp för 

att välja livet. Sjukdomen tar stor plats och därför analyseras kapitlet närmare i nästa avsnitt, 

men här finns även ett stycke som tydligt fångar berättarjagets inställning till sitt moderskap: 

Jag förstår den där instinktiva kärleken som finns mellan en mor och hennes barn. Den kärleken behärskar 

jag. Den kärleken går inte att analysera bort, att ifrågasätta, att komplicera. I varje fall inte ur mitt, moderns 

perspektiv.69   

Bandet mellan mor och barn är för berättarjaget speciellt. Hon beskriver hur barnen “lever” i 

hennes “kropp” och att när de var små visste hon alltid när de var hungriga och när de skulle 

vakna (s. 80). Fortfarande vaknar hon tio minuter innan sin yngsta som är sex år. Hon berättar 

även om känslan när hon fick sitt första barn; att det var “[s]lutet på hemlösheten” (s. 81). Hon 

skulle aldrig vara ensam igen, hon och barnet skulle “alltid höra ihop” och han skulle alltid vara 

”viktigare” än hon (s. 81). Barnen är det viktigaste och ska enligt berättarjagets ideal alltid vara 

det, men det finns en diskrepans mellan ideal och verklighet där sjukdomen gör det svårt att 

uppfylla idealet. Ann har en stark känsla av vad det goda moderskapet ska innehålla och menar 

att mor och barn hör ihop. I en passage filosoferar hon runt mödrar som lämnar sina barn och 

menar att det är i “strid med naturlagarna” (s. 84). “En mor som inte älskar det barn hon fött till 

världen känns på något sätt naturvidrig” (s. 84). För berättarjaget är moderskapet heligt och 

moderskärleken finns där som en naturlig instinkt. En pappa som lämnar sina barn är för 

berättarjaget lättare att acceptera just för att fadern inte har burit barnet och fött det. Ann 

omfamnar på flera sätt idén om det ”heliga moderskapet”. Som både Badinter och Miller visar 

är idén om moderskärleken som en instinkt hos modern levande och barnen och modern har 

enligt föreställningen på så vis en särskild samhörighet.70 Ann tror helt och hållet på den här 

idén och upplevde även en speciell lycka när hon fick barn. 

    Kapitlet ”Sommarlov” berör särskilt modersrollen och modrandet. Alla barnen har ledigt och 

de är tillsammans i huset nära havet. Livet kretsar runt barnen och deras behov, något som 

berättarjaget uttrycker som något bra. Hon vill inte vara någon annanstans, orkar inte med andra 

människor.  

 
69 Ann Heberlein, Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, Stockholm: Svante Weyler Bokförlag 2008, s. 79–80. 

Hädanefter anges sidhänvisningar till verket inom parentes i den löpande texten. 
70 Miller 2005, s. 3. Badinter 1981, s. 7 och 9. 
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På dagarna är vi på stranden eller i trädgården. Vi åker till Simrishamn. Bakar bullar och sockerkaka på ägg 

från grannens höns. Grillar kyckling och lamm […] Jag rensar lite ogräs. Tar cykelturer. Försöker lära lillan 

att simma i bassängen vid Borrby strand (s. 116).  

I modersrollen och modrandet finner Ann ett lugn. Hon vet vad som förväntas av henne och 

hon vet att barnen behöver henne. Gestaltningen av modrandet kretsar runt handlingar där 

närheten till barnen är viktigt. Det som illustreras speglar idealen i ”involved parenthood” men 

även ”intensive motherhood” där närhet till barnen är i centrum.71 Sommarlovslivet erbjuder 

även ”normalitet” (s. 118). ”Det är ett bra ord” för det betyder att hon gör ”vanliga saker”, 

sådant som får henne att känna sig ”normal” (s. 118). Hon har ”tvättat och strukit gardiner”, 

”dricker kaffe”, ”[l]agar riktig mat och bakar kanelbullar” och ”[l]äser sagor och sorterar tvätt” 

(s. 118). Hon upplever att det är på riktigt och att hon faktiskt har ett liv. Hon känner sig på så 

vis hemma i föreställningen om ”det goda moderskapet”, men det handlar om något mer. Det 

vardagliga är en kontrast mot det bipolära antingen-eller-livet. ”Det känns som att jag är en 

människa när jag bakar bröd” (s. 118–119). När hon gör det där som hon tänker är vanligt, som 

att tömma diskmaskinen och hänga upp tvätt eller ha sin dotter i famnen, så känner hon sig mer 

verklig. Att berättarjaget använder ordet ”normalitet” signalerar medvetenhet om det 

utanförskap och den stigmatisering psykiskt lidande många gånger innebär.72 Hon vet om att 

sjukdomen i någon mån innebär att vara utanför normen och uppskattar därför vardagens 

vanlighet extra mycket.   

När vi grälar om vem som ska gå ut med soporna och vem som ska hämta in mer ved. Det känns bra. Det 

är på riktigt. Jag vill vara kvar här. Det här är ett normalt liv. Ett vanligt liv. (s. 119)  

Det är ”enkelt”, ”begripligt” och ”hanterbart” och därav något som Ann kan vila i (s. 119). När 

hon gör vardagsbestyren och gör ”något handfast” så ger det en tillfredsställelse för hon kan se 

ett ”konkret resultat” (s. 120). Vad som även gestaltas är att tillsammans med barnen i huset på 

landet kan hon känna en vilja att leva, att hon faktiskt har ett liv. Att det är enkelt återkommer 

berättarjaget till när hon pratar om när barnen var små och inte hade börjat på dagis än. Den 

tiden beskriver hon som den lyckligaste för att hon hade en konkret uppgift: barnet och att hålla 

det vid liv (s. 122). Hon trivdes med det inrutade livet och troligtvis även att vara behövd för 

det gav henne en känsla av mening. 

    Det näst sista kapitlet heter ”En sista måltid”. Berättarjaget förbereder inför sin kommande 

död och intressant nog ges modrandet stort utrymme. Det beskrivs hur hon är på väg till 

 
71 Björklund 2018, s. 84–85. 
72 Petterson 2018, s. 201. Johannisson 2015, s. 187. Johannisson 2009, s. 9. Jönsson 2010, s. 138. Hydén 1995, 

s. 64. 
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Stockholm med tåg och att dottern och maken står på stationen och vinkar av henne. Ann har 

handlat nya kläder till dottern: klänningar, byxor, strumpor, trosor, tights, regnkläder, 

gummistövlar, gympaskor, gympakläder och en skolväska. ”Jag har gjort vad jag kan”, berättar 

hon, för att förbereda familjen inför ett liv utan henne (s. 200). Hon har förklarat för maken hur 

”man gör när man klipper naglarna” på dottern och även visat vilket schampo och vilken 

tandkräm hon tycker om (s. 200). Ann gör på ett sätt helt vanliga saker som att köpa kläder till 

sina barn, men kontexten ger handlingarna ett annat ljus. Hon planerar att lämna sina barn och 

går på så vis emot allt vad det ”goda moderskapet” innebär, samtidigt finns det mycket kärlek 

i hur hon försöker skydda barnen. Berättarjaget har själv starka åsikter om mödrar som lämnar 

sina barn, ändå är det det hon planerar att göra. Depressionen är henne övermäktig. Moderskap 

och depression innebär stor skam och är ett stort tabu då de kulturella föreställningarna runt det 

heliga moderskapet är starka.73 Som mor ska du uppoffra dig för barnen och du ska känna och 

veta att de är meningen med livet.74 Att då planera att överge dem innebär ännu ett lager av 

skam. Berättarjaget har skrivit ett avskedsbrev till var och en. 

Vars ett personligt brev som ligger gömt i bokhyllan där hemma. I de där breven har jag skrivit sånt som 

bara mammor vet. Hur det kändes när jag väntade dem. Vad jag funderade på. När de fick sin första tand. 

Vilket som var deras första ord. När jag kände den första sparken (s. 201). 

Återigen mycket kärlek samtidigt som hon är fullt medveten om smärtan hon kommer att 

åsamka dem. ”Jag hoppas att de ska kunna fortsätta leva utan mig” (s. 202). I blockcitatet 

framkommer även igen att Ann ser moderskapet och modrandet som speciellt. Nästa avsnitt 

bekräftar att Ann egentligen inte önskar att dö och att dödslängtan ger henne starka skam-

känslor. 

   

2.2.2 Sjukdomen och modrandet 

Första kapitlet, ”Väntrum”, inleds på psykakuten. Utanför är det vår i Lund och varmt men 

berättarjaget fryser trots flera lager kläder. I psykakutens väntrum har hon suttit många gånger 

förr: som ung tjej med tuppkam, som 20-åring när hon just blivit våldtagen, som doktorand, 

som lektor, som teologie doktor och som skribent. Hon har suttit där som höggravid med 

händerna om sin mage med rädslan att ångesten skulle skada ”den lilla flickan hon bär på” 

(s. 20). När hon väl får träffa en läkare berättar hon om sina självmordsplaner. Hon ska resa ut 

till Örnahusen, där hon har ett hus vid havet, och dränka sig. Dränkning har hon kommit fram 

 
73 Pettersson 2018, s. 201. 
74 Brembeck 1998, s. 47. Björklund 2018, s. 85. 
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till är den bästa metoden att ta sitt liv på då det inte inkluderar blod eller att någon hon älskar, 

som barnen, skulle hitta henne (s. 30). Berättarjaget är fångad i depressionen. Hon dricker kaffe 

med mycket mjölk för i depressionen ska det hon äter och dricker vara ”mjukt och […] ljust 

och liksom vänligt” (s. 35). Hon berättar för läkaren att hon ska skriva ett avskedsbrev för att 

de anhöriga ska veta att hon är död. Just detta med brevet är viktigt för att hon inte vill skapa 

”onödigt lidande” (s. 32). Mitt i det här avbryter berättarjaget sig och pratar med sig själv. 

Passagen är placerad i parentes för att framhäva pausen från den vanliga berättelsen. Ann 

vänder sig till sig själv och säger:  

Ann du har tre barn. Tre barn. Tre barn, Ann. Ann, du älskar dina tre barn. Dina tre barn älskar dig. Just nu 

är det faktiskt viktigare. Om du tar ditt liv kommer du att orsaka dem irreparabel skada. Du har inte rätt att 

göra det. Du vill inte göra det. […] Ett brott är vad det är, varken mer eller mindre. Kanske det värsta brott 

en människa kan begå: brottet att svika sina barn (s. 34–35). 

Mitt i depressionens mörker när självmordstankarna är starka är det ansvaret för barnen som får 

henne att bromsa sig själv och sina tankar. Som visat i avsnittet ”Modrandet” anser Ann att det 

mellan mor och barn finns en speciell kärlek och att det är oförståeligt att en mor lämnar sina 

barn. Hennes ideal gällande modrande är att vara närvarande men även att göra vardagliga 

bestyr som får henne att uppleva normalitet. Hon vill uppfylla de kulturella idealen och anser 

att moderskärleken finns som en instinkt hos modern, men sjukdomen gör det svårt att 

upprätthålla idealen i ”intensive motherhood”.75 I depressionen blir hon självupptagen och har 

svårt att känna att livet är meningsfullt, något som går emot idén om det ”goda moderskapet” 

som säger att barnen är det viktigaste och meningen med livet.76 

    En fråga löper genom första kapitlet: ”Vem ringer man när man inte orkar leva?” (s. 12). Hon 

förtydligar detta med att hon inte vill dö eller har en längtan efter döden utan att det snarare 

handlar om att hon inte vet hur hon ska leva. Hennes ångest är inte klädsamt existentiell och 

”genererar inte stor poesi” utan är ”ful och luktar illa och ska gömmas undan” (s. 14). Här 

framträder även tydligt hur ångesten ibland är så kraftfull att den blir starkare än kärleken till 

barnen. Berättarjaget erkänner detta men framhäver även den skam det skapar och att hon är 

ynklig som tänker att barnen skulle ha det bättre utan henne (s. 15). Hon ser sig som ”dålig”, 

”usel” och ”ömklig” för att hon i vissa stunder behöver att någon påminner henne om varför 

hon ska leva (s. 15). Skammen Ann upplever får flera dimensioner. Att vara mor och lida av 

depression är förknippat med tabu; samtidigt har Ann starka idéer om vad det ”goda 

 
75 Björklund 2018, s. 85. 
76 Brembeck 1998, s. 46–48. Johansson 2014, s. 47. Björklund 2018, s. 84–85. 
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moderskapet” innehåller vilket gör otillräckligheten starkare.77 Hon dömer sig själv för att 

kärleken till barnen inte räcker till. Innan hon lämnar psykakuten försäkrar hon läkaren att hon 

har kontroll. En av de strategier hon har när livet inte känns värt att leva är mentala bilder. Hon 

ser sina barn på sin egen begravning. ”Den gamla orgeln gnäller ostämt och mina barn ser 

fruktansvärt ensamma och övergivna ut” (s. 38). Hon vill inte se sina barn i den situationen och 

bilden har hjälpt henne att fortsätta kämpa. 

    I texten är Ann både avståndstagande och kritisk till sitt jag och sin sjukdom, samtidigt som 

hon lever i och med den. Det finns en kyla och distans mellan raderna som förstärks av hennes 

roll som forskare, och den granskande blick som hör därtill. Där finns även stor sorg och smärta 

över att inte vilja leva. Handlingens tempo förstärker läsarens upplevelse av berättarjagets 

sjukdom. Bitvis går det fort och händer mycket på liten tid. Det andra kapitlet ”Örnahusen” 

rasar fram och berättarjagets tankar likaså. När hon kör från psykakuten ringer en radiokanal 

och hon gör en direktsänd intervju och lyckas helt koppla bort och ”låta hjärnan arbeta själv”, 

trots omständigheterna (s.44). Hennes professionella jag fortsätter arbeta medan känslorna 

egentligen säger att hon är i upplösning. Depressionens trötthet gör sig så påmind och hon vill 

egentligen gråta men kan inte. Hon känner sig ”misslyckad” och ”ledsen” för att allt i hennes 

”liv har gått fel” (s. 48). ”Jag är så ledsen för att jag inte klarar av att älska mina barn och min 

man på det sätt de förtjänar” (s. 48). Här framkommer hur Ann och depressionen blir ett, något 

Johannisson pekar på som en föreställning runt psykisk ohälsa.78 För berättarjaget är 

upplevelsen dock helt reell. Hon kan inte separera de tankar och känslor som sjukdomen skapar 

från sitt jag. Depressionens röst talar och allt är fel och hon är misslyckad, även i sin modersroll. 

Hon älskar inte tillräckligt mycket, inte så som hon borde. Anns starka ideal runt sitt modrande 

gör att fallet blir större när hon inte kan uppfylla dem. Berättarjaget formulerar även en rädsla 

för att barnen ska vara som hon, att någon av dem ska ha ”ärvt [hennes] förbannelse” (s. 50). 

    När hon kommer fram till huset nära havet, där familjen bodde tidigare, kommer tårarna och 

berättelsen saktar in. Familjen är hemma i Lund och hon har skickat sms till sin make och 

berättat var hon är. Hon får ett kärleksfullt svar med garanti på hans och barnens kärlek till 

henne, men hon upplever att han inte förstår och att han inte kan hjälpa henne. ”Hans kärlek 

botar inte mig” (s. 59). Vad som inte står i passagen är att barnens kärlek heller inte är tillräcklig. 

Den stoppar henne i tankarna om självmord men gör inte depressionen mindre smärtsam. 

Ensamhetskänslan är stark och hon ringer en vän för att orka natten då hon ser det som sin plikt 

mot barnen: att orka leva. Hon återvänder till den mentala minnesbilden med barnen sörjande 

 
77 Pettersson 2018, s. 201. 
78 Johannisson 2015, s. 187. 
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på hennes begravning och intalar sig att hon inte får lov att ge upp. Vännen kommer till henne 

och sitter bredvid och lyssnar. Han påminner henne om det friska livet hon också har: 

Ett liv där jag rensar ogräs och bjuder på rabarberpaj och spelar kort med mina pojkar och kramar min lilla 

dotter och går på föräldramöten och ser på teve och betalar räkningar i tid (s. 60–61).  

Idealbilden för det goda moderskapet målas upp: en mor som är närvarande, skötsam och som 

hanterar vardagens bestyr. Vännen åker hem och hon tar sin Topimax (en medicin mot bipolär 

sjukdom) och berättar att hennes son skrattande brukar säga att “nu blir mamma både toppad 

och maxad” (s. 64). Detta understryker att sjukdomen är integrerad i familjelivet, är en del av 

vardagen och att barnen är införstådda med åtminstone delar av den. Anns tankar fortsätter 

vandra och i en passage tänker hon på temat kärlek. Här berör hon det speciella bandet mellan 

henne och barnen och att hon inte får glömma att de är viktigare än hon; att hon “är den enda 

mamma de har” (s. 82). Hon tänker på Sylvia Plaths självmord, på hur hon gasade ihjäl sig i 

köket medan barnen sov i rummet bredvid. Berättarjaget beskriver hur Sylvia satte fram mat 

till barnen, att hon var mån om att de skulle överleva. Ann identifierar sig med Sylvia och 

undrar vad hennes sista tanke var och hur många tunga nätter hon genomlevde “innan hon lät 

ångesten vinna” (s. 83). 

    I en passage i kapitlet ”Sommarlov” är berättarjaget på jobbresa. Hon ska hålla föredrag i 

Visby och familjen är i huset på landet. Ångesten är stark och Ann känner sig väldigt ensam. 

Hon står vid hamnen och funderar på att hoppa. Hon pratar med sin man som försöker ge henne 

tröst men i stunden känner hon att ”allt är hans fel” och hon säger att hon vill dö (s. 129). Hon 

hoppar inte och lyckas ta sig tillbaka till hotellet och får ett sms från sin yngsta son: ”God natt 

mamma. Jag älskar dig” (s. 130). Hon skriver till båda sina söner att hon älskar dem och att de 

ska sova gott. Känslan av att allt är fel är fortfarande närvarande och återigen är det tydligt att 

barnens kärlek, eller kärleken till dem, inte gör smärtan mindre. Det verkar dock som att när 

hon är fysiskt nära dem och uppfylld av modrandet så infinner sig en form av lugn, något som 

förra avsnittet ”Modrandet” bekräftar. Helt nära barnen, i vardagliga handlingar känner 

berättarjaget en form av mening och att livet är på riktigt. När hon nu är långt hemifrån i ett 

främmande hotellrum så blir ensamhetskänslan och ångesten starkare än kärleken. På båten 

hem handlar hon presenter till barnen och känner tacksamhet för att hon inte tog sitt liv. Hon 

filosoferar runt självmordet i nästa kapitel, ”Självmördarklubben”, och uttrycker tydligt att hon 

inte vill dö. För henne handlar det snarare om ”[o]förmågan att leva” (s. 147), att hon är sjuk 

och behöver hjälp: ” De dagar min ångest och min livsleda är starkare än min kärlek till barnen 
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måste någon annan träda in och vara min vilja, den där viljan att leva som tillfälligt lämnat mig” 

(s. 155). 

    Sommaren lider mot sitt slut och berättarjaget mår inte bra och inte ens närheten till barnen 

hjälper. Hon fryser och har inte tvättat håret. Hon har lovat sin dotter att de ska åka och köpa 

ett pennskrin till henne, men hon ”kommer inte ur den där hinnan, bubblan, kupan” (s. 187). 

Hon vet intellektuellt att hon älskar barnen, men hon kan inte känna det. Hon beskriver hur hon 

drömde om ett hem med trygghet och att inte vara ensam. Ensamhetskänslan är stark även när 

barnen är precis bredvid.  

”Barnen tassar på tå och det gör ont i hjärtat när jag ser hur de liksom skyggar inför min gråa hopsjunkna 

varelse. Hur de undrar om det är deras fel att jag är som en disktrasa. Hur de försöker” (s. 191). 

Mot slutet av berättelsen tar berättarjagets självhat stor plats i narrativet. Hon upplever att 

hon ”sviker” och är ett ”ovädersmoln som gör allt fuktigt och eländigt”, och hon skäms 

(s. 191). Hennes 6-åriga dotter frågar om hon är ledsen och hon orkar inte svara utan nickar. 

Dottern hämtar sin vita lejonkanin som heter Smulan och lägger den bredvid Ann i sängen. 

”[…] det blir nog bra ska du se mamma, Smulan kan trösta dig” (s. 191–192). 

    I kapitlet ”Vansinne” talas det inte alls om modersrollen och barnen är helt frånvarande. 

Här filosoferar berättarjaget runt galenskap och hennes professionella identitet är stark. Hon 

diskuterar psykisk sjukdom med en forskares granskande blick men med inslag av den egna 

erfarenheten. Forskarens granskande ögon är med genom hela berättelsen och gör henne 

kritisk till sina egna impulser. Hon är smärtsamt medveten om sjukdomens inverkan på 

hennes identitet och därav även hennes familj. Den professionella identiteten är tillika stark 

i kapitlet ”Avsked” där barnen bara nämns i förbifarten. Anns akademiska jag är högst 

närvarande, samtidigt som sjukdomen gör henne självupptagen. Det finns en diskrepans 

mellan det akademiska och personliga, mellan de två jagen. Det blir något obehagligt över 

det högt intellektuella och ångesten som gör henne blind. Hon vet att barnen behöver henne, 

hon kan intellektuellt resonera runt de negativa sidorna vid självmord samtidigt som hon är 

på väg att ge upp. Detta förstärks av kapitlens namn som mot slutet av berättelsen blir mer 

dystopiska: ”Avsked”, ”Ingenting” och ”En sista måltid”. Sjukdomen blir starkare än 

kärleken till barnen, hur mycket hon än kämpar emot. 

 

 

 



28 
 

2.3 Mödrarna – en komparation 

I Lindas och Anns upplevelser av moderskapet och modrandet finns fler likheter än skillnader. 

Båda är påverkade av kulturella moderskapsideal men lider av en svår sjukdom som hindrar 

dem i modrandet. De beskriver en längtan efter ”normala” liv vilket ofta beskrivs som en 

vardagslunk där både de själva och familjen kan lita på att de fungerar. När skillnader 

framträder är det mer en fråga om subtila olikheter där Ann exempelvis tydligare uttrycker en 

tro på den naturgivna moderskärleken. Komparationen är indelad i två avsnitt för att förtydliga 

moderskapsidealens funktion för berättarjagen, men även framhäva att skamkänslan är stark 

hos dem. 

 

2.3.1 Moderskapsideal 

Det finns en kontextuell likhet i inledningen till verken som båda startar på en institution i ett 

vårdsammanhang, men här framträder även en skillnad. Ann har frihet och kan lämna 

psykakuten medan Linda hålls instängd och först kan lämna avdelningen när läkarna anser att 

hon är tillräckligt frisk. Utgångspunkten för modrandet skiljer sig på så vis men ändå beskrivs 

flera liknande känslor där otillräckligheten framträder i båda verken och skamkänslan 

genomsyrar berättelserna. Skammen är stark och som visat har känslan två bottnar. Det handlar 

dels om de kulturella idealen runt det ”goda moderskapet” som säger att mödrar ska vara 

närvarande, självuppoffrande, uppfyllda av sin modersroll och att bandet mellan mor och barn 

är heligt.79 På den andra sidan finns den psykiska sjukdomen som i sig ofta skapar en känsla av 

utanförskap, men som förenat med moderskap innebär en ännu större stigmatisering. Båda 

mödrarna är påverkade av normer runt föräldraskap där ”involved parenthood” säger att man 

ska tillbringa mycket tid med sina barn och även ha nära relationer till dem.80 Det finns dock 

en annan sida av föräldraskap idag som påverkar berättarjagen i hög grad: hur vi ser på 

barndomstiden och föräldrars ansvar att forma välfungerande medborgare. Psykologen Shari L. 

Thurer visar hur de idealiserande bilderna runt moderskap knutet till just rädslan att som 

förälder göra fel och på så vis skada barnet ökar känslan av skuld hos mödrar.81 ”Never before 

have the stakes of motherhood been so high – the very mental health of the children.”82 Här 

spelar även ”intensive motherhood”-idealen in där just föreställningen om det ”goda 

 
79 Brembeck 1998, s. 46–48. Björklund 2018, s. 85. 
80 Björklund 2018, s. 84 
81 Thurer 2007, s. 332, 334 och 340. 
82 Ibid, s. 340. 
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moderskapet” bygger på idén om att moderns kärlek och närvaro är avgörande för att barnen 

ska växa upp till bra människor, något även Johansson pekar på i sin avhandling.83 Linda och 

Ann är båda frånvarande mödrar, psykiskt och fysiskt, och är starkt formade av sjukdomen 

vilket särskilt påverkar nära relationer. De ser med egna ögon hur barnen reagerar; Anns barn 

som tassar på tå och försöker trösta (s. 191), Lindas äldre barn som undrar och inte vill vara hos 

henne (s. 14–15). De är även rädda för arvet, att sjukdomen ska drabba någon av barnen. Linda 

beskriver det som att hon hoppas att mannens gener ska finnas hos barnen och vara de starkaste 

och ta bort hennes svagheter: ”Galenskap, kol och alkoholism” (s. 152). Ann är rädd att barnen 

ska ha ärvt hennes ”förbannelse” och ”vill inte se [dem] dömda till evig olycka” (s. 50). För 

berättarjagen blir rädslan att skada barnen helt reell och känslan av misslyckande total. 

Pessimism och självhat är en del av sjukdomsbilden men i de hårda orden finns även idén om 

den ”heliga modern”, där bandet mellan mor och barn är speciellt och där modern ska uppoffra 

sig för barnen.84 Depressionen gör det svårt, om inte bitvis omöjligt, att se något bra i livet men 

faktum är att berättarjagen vet att de sviker sina barn och att skuldkänslorna inte bara handlar 

om sjukdomens pessimism. Linda och Ann ömsom sörjer sin otillräcklighet, ömsom dömer sig 

själva för hur värdelösa de upplever sig vara. 

    Även om Ann mer uttalat tror på idén om den naturgivna moderskärleken och det speciella 

bandet mellan mor och barn, så beskriver Linda också hur uppfylld hon kände sig av barnens 

första år. I båda verken gestaltas att småbarnsåren var en fin tid då berättarjagen upplevde en 

självklarhet i relationen till barnen. De visste vad som förväntades av dem som mödrar och att 

barnen så tydligt var beroende av dem gav dem en speciell känsla av samhörighet – det var 

”[s]lutet på hemlösheten” (Heberlein, s. 81). Återigen måste modrandet ses i relation till 

berättarjagens psykiska sjukdom, där känslan av utanförskap och ensamhet är en del av psykiskt 

lidande men som för berättarjagen bröts under några år.85 De båda upplever på ett sätt det 

”fulländade moderskapet” och har moderskärleken i sig som en ”naturlig handlingsförmåga”.86 

En sorglig diskrepans framträder när känslan av uppfylldhet inte varar, något som troligtvis blir 

extra kännbart för berättarjagen då känslan av misslyckande blir större för att sjukdomen 

innebär tabu och är svår att acceptera. Att berättarjagen även ser moderskapet och modrandet 

som en plikt förstärker nederlaget. En mor ska vara där för barnen men sjukdomen gör dem 

oförmögna att vara de mödrar de önskar att vara. Ann planerar att ta sitt liv och Linda gör ett 

 
83 Björklund 2018, s. 85. Johansson 2014, s. 47. 
84 Badinter 1981, s. 7. Miller 2005, s. 3. Brembeck 1998, s. 46–48. Björklund 2018, s. 85. 
85 Johannisson 2015, s. 9. Jönsson 2010, s. 138. 
86 Badinter 1981, s. 7. Miller 2005, s. 47.  
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allvarligt självmordsförsök när hon är gravid, vilket hon själv senare anser är ”oförlåtligt” 

(s. 146). Ångesten och depressionen är för berättarjagen bitvis starkare än viljan att leva, något 

som i sig är en smärtsam upplevelse men som för en mor är ett tabu och knutet till stark skam.87 

    När berättelserna når sina slut uttrycks tillförsikt hos båda berättarjagen även om det i 

Heberleins text ända fram till näst sista sidan målas fram att Ann ska begå självmord. På den 

sista sidan står ett citat från Uppenbarelseboken som kan tolkas som att hon återfinner hopp: 

”Vakna upp och stärk det som finns kvar, och som var nära att dö” (s. 207). Hon vågar trots allt 

välja livet och båda berättelserna avslutas med förtröstan. Berättarjagen vill vara goda mödrar 

och vill leva ”normala” liv med ”kontinuitet”, ”tillit” (Boström Knausgård s. 27, 33) och 

”vanliga saker” som att baka kanelbullar och sortera tvätt (Heberlein s. 118). De definierar 

välbefinnande som ett normaltillstånd med lugn och vardag. De positiva erfarenheterna av 

moderskapet som gestaltas i båda verken är knutna till upplevelsen av normalitet och målas 

fram som vardaglig lunk. Det tycks även som att Ann och Linda återvänder till vackra minnen 

för att inte glömma att det finns bra saker i deras liv. Den positiva upplevelsen av modrandet 

under småbarnsåren fyller en viktig funktion i båda berättelserna som en bekräftelse på att de 

kan vara bra mammor.    

 

2.3.2 Skam 

Skamkänslan är som nämnt stark hos båda berättarjagen och känslan är knuten till upplevelsen 

av att vara ”dåliga” mödrar som har övergivit eller planerar att överge barnen. Det finns även 

skam över att inte orka leva. Båda berättarjagen frågar sig varför de inte kan känna att livet de 

har, eller hade, är tillräckligt. Linda undrar varför hon valde ”fabriken framför dem [hon] 

älskade” (s. 52) och Ann tycker att hon har ”allt man kan begära” och frågar sig vad det är för 

fel på henne (s. 50). I det här finns sorgen över att inte kunna kontrollera sig själv och sina 

känslor och talande beskriver Ann hur hon upplever sjukdomen som något främmande som tar 

över hennes identitet, som en ”demon” eller ”utomjording” (s. 50).  Känslan av kontrollförlust 

finns hos båda berättarjagen och även längtan efter normalitet. I den längtan blir de ”vanliga” 

handlingarna oerhört viktiga. Berättarjagen vill vara närvarande mödrar och beskriver 

handlingar de anser är bra modrande: baka, laga mat från grunden, fotografera barnen, göra 

utflykter men även hantera vardagsbestyr. Det som beskrivs är även sådant de upplever som 

något sunt, vardagligt och normalt som en kontrast mot livet med sjukdom. När Linda och Ann 

 
87 Petterson 2018, s. 201. 
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beskriver sjukdomen de är drabbade av så finns det bitvis i orden de väljer en underton som 

bidrar till stigmatisering. Hur vår sjukdom definieras av oss själva och andra är enligt Hydén 

en del av kulturella föreställningar och sociala konstruktioner, och han menar att vi har behov 

av kategorisering för att förstå oss själva och vår omvärld.88 Att Linda sarkastiskt beskriver sina 

”bipolära pupiller” eller väljer att kalla stället där elchockerna utförs för ”fabriken” förstärker 

hennes utanförskap och visar även att hon försöker förstå vad som drabbar henne (s. 55, 5). 

Detta finns även hos Ann som kontrasterar sin ångest mot ”den chica existentiella 

kulturångestgenren” där hennes snarare är illaluktande och ”ska gömmas undan” (s. 13–14). De 

anser själva att de är ”avvikande” och detta gör också att moderskapsidealen väger tyngre då 

graden av modrande och hur de utför sitt modrande blir ett mått på hur välfungerande de är.     

    Båda verken har tomrum där barnen inte omnämns. Bitvis kan de förklaras av att barnen inte 

är en del av minnesbilden, men även i stunder där berättarjagens professionella identiteter är 

starka är barnen frånvarande. Tomrummen har dock olika betydelser i verken. För Linda 

handlar det om att hon är tvångsinlagd och fysiskt frånvarande från sina barn, något som är 

oerhört smärtsamt för henne. När avdelningens liv gestaltas är inte alltid barnen närvarande, 

inte heller i alla minnesbilder. Ändå återvänder berättelsen till barnen igen och igen vilket pekar 

mot att barnen är närvarande även när de inte omtalas. Linda förmår inte tänka på dem aktivt 

för det skapar starka känslor av obehag men även känslan som genomsyrar båda verken: skam. 

Tomrummen i Heberleins text handlar snarare om att berättarjagets professionella identitet är 

stark genom hela berättelsen. Hennes akademiska jag är högst närvarande och i de filosofiska 

resonemang hon för finns barnen naturligt inte med. Kontrasten mellan de två jagen förstärks 

av tomrummen där intellekt och känsla ofta blir två poler. Ann resonerar runt de negativa 

sidorna vid självmord och vet hur hårt det drabbar anhöriga, men hennes intellekt kan inte 

resonera bort tungsinnet depressionen medför och därför känns i de mörkaste stunderna 

självmordet ändå som den bästa lösningen. Stundtals är kärleken till barnen inte stark nog, något 

som även Linda upplever, och det skapar skam då barn enligt idealen ska vara de viktigaste och 

meningen med livet. 

 

 

 

 

 
88 Hydén 1995, s. 24, 25, 52, 64 och 169. 
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3. Sammanfattning 

I den här uppsatsen studeras hur modrande i relation till psykisk sjukdom och kulturella 

moderskapsideal gestaltas i Linda Boström Knausgårds roman Oktoberbarn samt Ann 

Heberleins verk Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Tematiken undersöks med hjälp av 

feministisk moderskapsforskning som visar hur föreställningar om det ”goda moderskapet” 

påverkar mödrar i stor grad. Idealen kan tyckas ouppnåeliga och i samband med psykisk 

sjukdom innebär de en stor press då huvudpersonerna inte bara måste hantera sina egna och 

andras förväntningar på dem som mödrar, utan även sjukdomens inverkan på sig själva och sin 

omgivning. Berättarjagen lider av bipolär sjukdom och upplever svår depression, och i 

berättelserna gestaltas känslor som självhat, dödslängtan och hopplöshet. Att som mor vara 

drabbad av depression är tabubelagt och psykisk sjukdom innebär i sig en stigmatisering vilket 

protagonisterna är medvetna om. Skam genomsyrar berättelserna och känslan är knuten till 

upplevelsen av att vara otillräcklig som mor, men även till hur de erfar att vara ”avvikande” på 

grund av den psykiska sjukdomen. De litterära gestaltningarna uttrycker en längtan efter 

”normalitet” och efter att vara stabila mödrar som de själva och omgivningen kan lita på. 
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