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Framför dig har du ett blankt blad.  
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Introduktion 

- Vad, hur och varför 
 

Framför dig har du ett tomt blad.  
På det ska du teckna en bild av verkligheten.  
Vad tecknar du? 

 

Framför dig har du nu ett fulltecknat blad.  

Bredvid ditt blad ligger ett annat, redan fulltecknat blad.  

På det ser du en annan bild av verkligheten. 

Vad gör du? 

 

Mitt arbete utgår från Anders Johanssons essä ”Slitas itu” ur essäsamligen Critica Obscura 1. I den 

argumenterar Johansson för att kulturkritiken är sämre idag än, som han exemplifierar det, på ”Olof 

Lagercrantz tid”.2 Och att anledningen till detta är att kritiken idag allt oftare landar i en positionering 

istället för att förhålla sig till sig själv som litterär genre. Johansson menar således att skillnaden 

mellan kritiken under ”Olof Lagercrantz tid” och idag är att den samtida kritikern skriver fram ett 

positionerade i sin kritik. Han definierar en position såhär: ”En position får sitt innehåll av den 

omgivning den befinner sig i. I kritikerns fall består omgivningen av verk, personer, händelser, 

institutioner, men framförallt åsikter, eller med ett annat ord: en viss doxa.” Denna positionering 

skulle då stå i motsättning till att kritiken förhåller sig till sina egna genrekonventioner där den i första 

hand inte styrs av omgivningens doxa. Det en kan utröna från Johanssons essä är att kritiken som 

genre inte ska skriva innehållsreferat utan analys. Kritiken ska syfta till att granska sitt subjekt, inte 

att skriva köprekommendationer. Den ska inte landa i enbart tyckande utan argument för kritikerns 

ställningstagande. Och framförallt: kritikern ska inte använda kritikens plattform för att etablera eller 

upprätthålla en positionshävdelse som reproduceras genom doxan. Johansson gör klart att det är själva 

ställningstagandet som skapar och upprätthåller doxan. Att istället se kritiken som litterär genre, 

menar Johansson, möjliggör utveckling av kritikens form, där den också hamnar på samma plan som 

den text den kritiserar. 3 Mitt syfte är därför att undersöka tesen om att samhällets doxa syns mer i 

kritiken om den inte förhåller sig till sina genretraditioner, definierat genom deskriptionen ovan.  

 

                                                
1 Anders Johansson. Critica Obscura : Litteraturkritiska Essäer. Serie Akademi. Umeå: 2012. 
2 Ibid S. 11. 
3 Ibid S. 11-12. 
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För att gå tillväga med detta har jag valt att göra en djupdykning i debatten som uppstod kring Suzanne 

Ostens verk Flickan, mamman och soporna/demonerna. Verket blev först bilderbok4 för åldrarna 6-

9 år, sedan teaterföreställning5 med låg-och mellanstadiet som målgrupp, och filmatiserades till sist 

under namnet Flickan, mamman och demonerna 6 med den slutgiltiga åldersgränsen på 11 år, 7 år 

tillsammans med målsman. I och med att dessa tre verks långa namn kommer jag benämna dem som 

verket/verken då jag syftar till att adressera alla tre.  

 

Dessa verks lämplighet och tänkta målgrupp diskuterades vid både boksläppet och premiären av 

teaterföreställningen 1998, och blev tillslut ett brännande hett ämne vid filmatiseringens premiär 

2016. Mitt arbete har bestått i att analysera kritiken av verken, där utgångspunkterna har varit att se 

om det i materialet finns en doxa, det vill säga, en generell och allmän uppfattning om vad som 

förväntas av kultur för målgruppen barn. Och den ofrånkomliga fortsättningen på den 

frågeställningen; vad anser vi att barn är och hur influerar bilden av barn konsten som vuxna skapar 

för barn? Jag kommer främst applicera en postkolonial läsning av hur barnet skrivs fram i de 

kulturartiklar som medverkar i uppsatsen. 

 

Utvalda recensioner har genomgått denna process: Materialinhämtning, samtliga tryckta artiklar och 

recensioner tillgängliga på Umeå Universitetsbibliotek inhämtades, samtliga artiklar och recensioner 

om verket som går att återfinna i Svensk Dagspressdatabas och databasen Mediearkivet inhämtades, 

samt de öppna artiklar som fanns tillgängliga på dagpresstidningarnas hemsidor (Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet etc.). I detta material hittade jag 17 artiklar och recensioner jag 

sorterat som relevanta på grund av att de på ett tydligt sätt kommenterar verket, det vill säga inte bara 

är handlingsreferat, och jag har lagt extra fokus på de artiklar och recensioner där 

barn/barnperspektiv/tilltänkt målgrupp, nämns. Utvalda artiklar, som inte finns tillgängliga via 

internet, går att finna i sin helhet i uppsatsens bilagor.     

 

Den teoretiska litteratur jag främst förhållit mig till är Anders Johanssons essä ”Slitas itu: Om kritiken 

som litterär genre” som återfinns i hans Critica Obscura: Litteraturkritiska essäer.7 Jacqueline Roses 

The Case of Peter Pan, or, The impossibility of Children’s Fiction, Perry Nodelmans artikel “The 

Other: Orientalism, Colonialism, and Children’s Literature”, och Tommy Gustafssons receptionsstudie 

                                                
4 Suzanne Osten, & Anna Höglund. Flickan, Mamman Och Soporna. Stockholm: Bromberg, 1998. (nytryck av boken, 
från 2016 har titeln Flickan, mamman och demonerna. Men denna uppsats kommer hänvisa till bokens originaltitel). 
5 Unga Klara, pjäsarkiv, 1990-tal, Flickan, mamman och soporna, (hämtat 2019-01-06). 
http://www.ungaklara.se/forestallning/flickan-mamman-och-soporna/  Pjäsen återfinns i antalogin: Suzanne Osten, & 
Staffan Holmgren (red.) Nio Pjäser På Unga Klara. Stockholm: Themis, 2009. 
6 TriArt, Osten, Suzanne, J Bergenstråhle, Agneta (producent), Flickan, mamman och demonerna, (hämtat 2019-01-6) 
https://www.triart.se/filmer/bio/flickan-mamman-och-demonerna/ 
7 Johansson. 
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“‘Kan verka skrämmande på små barn.’ Våld, sex och historiebruk I tv-serien Trälarna.” 8910  

 

Om jag istället skulle be dig teckna en barndom på det blanka bladet, vad skulle du då teckna? 

Skulle du teckna din egen? Vilken del av din barndom? Eller skulle du teckna en föreställningsbild 

av konceptet barndom? Och framförallt, vad skulle inte anses lämpligt att teckna då du ombeds 

göra detta?  

 

Efter premiären av Flickan, mamman och demonerna sa Statens Medieråd ifrån. De yrkade på 15 års 

åldersgräns och därmed att barnförbjuda den film som producerats med främst yngre personer i 

åtanke. 11 En kan tycka det ironiskt att Osten, utsedd till Sveriges första barnfilmsambassadör, 

producerat en film som genomgått en prövning för att undersöka om den ska barnförbjudas. Osten 

har vid tillfällen känt sig tvungen att delta i debatten, och när hon gjort detta har hon beklagat sig över 

att det tyckts nödvändigt. Hon menar att hon har skapat detta verk i omsorg för den tänkta målgruppen 

med en vilja att berätta om hur det kan vara: ”Livet är skrämmande. Barn ser på nyheter och går till 

skolan, där det finns mobbing. Men vi tror vi skyddar dem genom att berätta om gulliga 

barndomsvärldar. Vi skyddar bara oss själva från att slippa ta ansvar.”12  
 

Osten har tecknat sin bild av hur hon uppfattar att det kan vara att vara barn. Hon tecknade en del 

av sin barndom. Och hon håller upp den mot oss. Mot mig, mot dig, och mot barn. 

Vad gör du? 

 

Denna uppsats kommer fokusera på vad som händer då Osten håller en version av barndom mot den 

svenska samtiden, och hur dessa reaktioner ter sig i den professionella kulturkritik som publicerats i 

dagspress och kulturtidskrifter. Detta är en receptionsstudie som har fokus på hur barn och barnens 

perspektiv skrivs fram i professionell kulturkritik, hur den kritiken förhåller sig till sin litterära genre 

och vad som händer då den bryter sina genretraditioner.   

 

 

 

                                                
8 Jacqueline Rose. The Case of Peter Pan, Or, The Impossibility of Children's Fiction. 2.], Rev. ed. Language, 
Discourse, Society. London: Macmillan, 1994. 
9 Perry Nodelman. The Other: Orientalism, Colonialism, and Children’s Literature. Children’s Literature Association 
Quarterly17, no. 1 (1992): 29-35. https://muse.jhu.edu/ (hämtad 2019-01-06)  
10 Tommy Gustafsson. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning/Journal of Children's Literature Research, Vol. 
35, 2012. 
11 Läs Suzanne Ostens överklagande för mer information om processen: Regeringen. Suzanne-Osten. Remisssvar avs. 
förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.  
https://www.regeringen.se/4a485f/contentassets/.../suzanne-osten.pdf (hämtad 2019-01-06). 
 
12 Ylva Bergman. -Vi åt alltid direkt ur burkarna. Aftonbladet. 1998-02-28. Bilaga nr. 1. 
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Tabula Rasa  
- I barnet ligger hoppet och rädslan runt dess formbarhet 

 

Innanför mina ögonlock är det lika tomt som i kaos. Blundande, i ett försök att greppa vidden av att 

innan allt fanns där ingenting. Mamma hade försökt förklara det för mig, att det inte fanns mörker 

eller ljus. Inte hon, jag, pappa eller någon av mina syskon. Inte Piteå, inte Sverige. Det fanns ingen 

tideräkning eller något som kunnat föreställa året 1999. Det fanns bara en. Han med stort H. Alfa och 

Omega. Jag hade frågat mamma om ordet kaos, att läraren i skolan hade använt det när vi var stökiga 

i klassrummet. Men mamma berättade för mig att ordet också betyder r y m d.  

 

Innanför mina ögonlock är det lika tomt som i kaos. På mina öron sitter det Walkman-hörlurar från 

1980-talet. I dem säger berättarrösten något jag hört honom säga ett otal gånger. ”I begynnelsen 

skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds 

Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: Varde ljus. Och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var 

gott. Och Gud skilde ljuset från mörkret.” 13 Jag spänner min kropp. Koncentrerar mig fullt till 

berättelsen. Jag vill tro.  

 
Den som växte upp på 70-talet ansågs vara i riskzonen för potentiellt skadlig kultur. Abba var farligt, 
och tv-serien Dallas. 14 

Jag öppnar mina ögon. Pupillen måste anpassa sig till det plötsliga ljusinsläppet. Mina Walkman-

hörlurar lägger jag på bänkskivan som agerar skrivbord, i detta förråd som agerar flickrum. Jag låter 

mina känsliga ögon svepa över utrymmet. Mitt eget rum, fast mamma fortfarande förväxlar det med 

dess förra funktion och envist fortsätter hänga in jackor och andra ytterkläder på krokarna längs 

väggarna. Och jag fortsätter lika envist att slänga in dem i tvättstugan istället.  

 
Annat var att föredra, åtminstone enligt en kulturintresserad vänster. Som Barbro Lindgrens Lilla 
Sparvel-böcker, om en illa omhändertagen flicka. Eller experimentella filmer som Barnförbjudet av 
Marie-Louise Ekman, som fick beröm i Aftonbladet eftersom: ’Hon ser det magiska, det fantastiska 
och det plågsamma utan att hindras av några av vuxensamhällets censurmekanismer.’ 15  

 

Då jag som vuxen berättat för andra vuxna att jag en period av min barndom bodde i ett förråd brukar 

de höja på ögonbrynen. Säga någonting om karaktären Harry Potters skrubb under trappen. Men ärligt 

talat så älskade jag mitt förråd. Det var en klar uppgradering från att bo i hallen eller i mina föräldrars 

                                                
13 Bibeln, första Mosebok. Vers 1-3, utgåva 1917.  
14 Emma Engström. Flickan, mamman och demonerna. Göteborgsposten. http://www.gp.se/kultur/film/flickan-
mamman-och-demonerna-1.190374 (hämtad 2019-01-06). 
15 Ibid. 



 

   5 
 

sovrum. Här fanns en dörr, ett fönster, perfekt plats för min säng och en spånskiva på två väggkonsoler 

som jag kunde använda som skrivbord.  Jag har tryckt ut kassettbandet ur spelaren. Mina fingrar 

klöser på etiketten. Gång på gång genom min uppväxt kommer jag att försöka övertyga mig själv om 

att jag också är kristen. Som mamma och pappa. Jag har för mig själv låtsas bli frälst, iscensatt ett 

hopkok av olika väckelseberättelser. Jag har som tonåring sprungit genom regnet på gatorna i Uppsala 

efter ett ungdomsmöte med Livets Ord, för jag hade hört att när guds ande intagit dig blir du så lycklig 

att du inte bryr dig om regnet eller att du blir trött av att springa. Det känns inte jobbigt. Allt som är 

jobbigt försvinner. Och du upptas i en kärleksfull gemenskap. 

 
Själv minns jag det som jättekonstigt, spännande och obehagligt på samma gång. Abba var mindre 
komplicerat. Det är mycket av 70-talets barnsyn över Suzanne Ostens nya film Flickan, mamman och 
demonerna. Och det är inte konstigt att det uppstår en massiv kulturkrock när den möter vår tid, som 
handlar mer om ordning och trygghet än galenskap och fantasi. I dag är en serie som Dallas helt ofarlig, 

medan en film om psykiskt sjuka föräldrar kan ses som skadlig. 16 

När jag berättat för andra vuxna att jag har haft en, som jag brukar säga, ”väldigt kristen uppväxt” 

brukar de brukar de rynka på ögonbrynen. Istället för Disneyfilmer hade jag VHS-band med 

animerade bibelberättelser, istället för ljudböcker med Djungelboken hade jag ljudböcker för barn 

inhandlade på gudstjänster. De brukar fråga om jag är kristen nu. För att jag vuxit upp under de 

förhållandena. Och jag brukar svara: ”Nej, jag har aldrig kunnat tro. Trots att jag många gånger velat.” 

Jag fick häromveckan frågan om det egentligen var en rebellisk akt att motsätta sig kristendomen. 

Men det var inte så. Oftast inte, i alla fall. 

 

Innan premiären för teaterpjäsen Flickan, mamman och soporna drömde Suzanne Osten om ett 

spädbarn. ”Om en liten, grå och snorig unge som trots sin litenhet sprang runt i en lägenhet. Själv 

sprang hon efter, försökte fånga. Men barnet bara slank ur hennes grepp, hal som en ål.” 17 Då jag 

läser detta undrar jag om det överhuvudtaget är möjligt att fånga den där snoriga och hala ungen. 

Barnet känns så nära, så nära att det till och med springer runt i vår lägenhet. Kan vi någonsin komma 

närmare än så? Hur ser den på oss som springer efter den? Kommer vi någonting kunna veta det? 

Kunna se världen ur dess ögon, någonsin igen? 
 

Jag är inte rätt person att döma om en film – lika lite som en bok, en låt eller en tavla – är  skadlig för 
barn. Det jag har sett är en på samma gång vacker, varm, rörande och obehaglig film. För det är hemskt 
när en mamma låser in sig på rummet och gråter i timmar. När en förälder hör röster, eller beter sig 

irrationellt. 18 

                                                
16 Engström. 
17 Karin Thunberg. Flickan som äntligen vågar trotsa sin mamma. Svenska Dagbladet. 1998-03-15. S. 13. Bilaga nr 3.   
18 Engström. 
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Emma Engström skriver i sin recension av Flickan, mamman och demonerna att hon inte är rätt 

person att döma om vilka filmer, böcker, låtar eller tavlor som är potentiellt skadliga för barn. Jag 

kan anta att hon uttalar sig så eftersom hon är journalist och inte, exempelvis, utvecklingspsykolog.  

Och att hon också inser att det inte är hennes uppgift att bedöma detta. Hon väljer istället att beskriva 

det hon såg, ur sitt eget perspektiv. I The Impossibility of Children’s Fiction, beskriver Jacqueline 

Rose relationen mellan barn och vuxna som omöjlig, just på grund av att en vuxen aldrig igen kan 

betrakta världen genom ett barns ögon, och att berättelser för barn är helt avhängig denna omöjliga 

relation.  

 
Children’s fiction is clearly about that relation, but it has the remarkable characteristic of being about 
something witch it hardly ever talks of. Children’s fiction sets up a world in which the adult comes first 
(author, maker, giver) and the child comes after (reader, product, receiver), but where neither of them 
enter the space in between.19 

 

Således, på grund av att berättelser för barn är skapade av vuxna kan litteraturen projicera den vuxnas 

önskningar (men också rädslor och farhågor) på barnet som skrivs fram i berättelsen. I ett försök att 

kontrollera det extradiegetiska barnet med hjälp av det intradiegetiska barnet: ”we use the image of 

the child to deny those same difficulties in relation to ourselves.” 20 Denna föreställningsbild av det 

fiktiva barnet kan alltså användas för att förneka det vi vuxna har svårt att hantera inom oss själva, 

och istället projicera det på det litterära barnet. 

 

I detta parti av uppsatsen har jag, som vuxen, beskrivit min egen barndom för att kommentera 

Engströms recension av filmen Flickan, mamman och demonerna, samt kommande recensioner av 

verken. Det Engström skriver fram i sin recension är två bilder av vad en barndom förväntas innefatta. 

En som kunde anses normativ då hon själv var barn, där filmer som Barnförbjudet prisas i dagspressen 

medan tv-serier som Dallas sattes i motsättning till det prisbelönta. Där den vuxnas blick på vad som 

är lämpligt för barn skiftat över tid, och idag landat i att Dallas ses som ofarligt och Barnförbjudet 

skulle vara kontroversiellt. I mitt barndomsminne beskrivs hur en vuxen omgivning försökt forma 

mig till kristen, men att jag aldrig kunnat tro. Och hur jag berättat för andra vuxna att jag under en 

period av min barndom bodde i ett förråd, och att de reagerat på ett bekymrat sätt. Men, att då jag var 

barn älskade jag att äntligen få ha ett eget rum. Faktum är att varken jag eller de barn bjöd hem till 

mitt förråd reflekterade över min boendesituation som något negativt. Vad förväntas egentligen av en 

barndom, och av vem? Men det är inte det enda som händer: barndom, skriver Rose, är någonting 

som vi aldrig lämnar bakom oss. Barndomen är någonting som består, på så vis att det är någonting 

                                                
19 Rose, s. 1-2.  
20 Rose, s. 8. 
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som vi (vuxna) ändlöst omarbetar i ett försök att bygga bilden av vår egen historia. 21 Om en utgår 

från detta resonemang menar jag att barndomen därmed också syftar till att bygga bilden av oss själva 

i nutid. Barndomen är en del av oss för alltid, men någonting som glider längre och längre bort i och 

med tidens utsuddande tendenser. Kan detta ändlösa återskapande av våra egna barndomar, våra 

minnen, också påverkas av rådande doxa kring hur en barndom förväntas vara?  

 

Vi glider längre och längre bort från barndomens ö 
- Ett postkolonialt perspektiv på konst för barn  

 

Det är myggor överallt trots att jag osar av myggmedlet mamma gnuggat in i min hud. Jag sitter vid 

treskiftes-ån i vårt torp där mammas familj hade sina kor på sommaren då de fortfarande var bönder. 

Då jag tittat på bilder från mammas barndom ser det ut som ett återskapande av någon scen ur Astrid 

Lindgrens Barnen i Bullerbyn.  

 

Mitt huvud är fullt av sång medan jag river lös bark och pinnar från de kringliggande träden. Träden 

som utgör den djupaste skogen jag sett, kanske än idag. Jag sjunger Olle Adolphssons Det Gåtfulla 

Folket. De verkar ha roligt i den sången. Jag vill också göra båtar som glider så fint utan köl. Jag 

släpper ner lite björkris i vattnet och ser hur strömmen sveper det bort från mig. 

 

Kritiken som litterär text är komplex. Det är att samtala om något som samtalar om något. Att tolka 

en upphovsman så det blir förståeligt för dina läsare, och samtidigt förstå att konst inte heller bara 

handlar om att förstå någonting, att förmedla din upplevelse av verket men på så vis att analysen av 

upplevelsen inte landar i enbart tyckande. Att genom din subjektivitet förmedla någonting 

allmängiltigt. Thomas Forser skriver i Kritik av kritiken, att kritiken alltid är villkorad av 

genrehistoriens formspråk och journalistens nu. Den handlar om text. Men den handlar också själv 

och berättar en egen historia.22 Litteraturvetaren Anders Johansson menar att kritiken idag dessutom 

har tappat i kvalité på grund av att journalisterna påverkas för mycket av sitt eget nu och därför inte 

lika mycket av kritiken som litterär genre. I sin essä Slitas itu skriver han att kritikern ofta faller in i 

ett positionerande. 23 I kritikerns uppgift ingår ofta att tolka verk för vilka de inte hör till den tilltänkta 

målgruppen, vilket givetvis inte gör yrket lättare. Denna uppsats lyfter kritik där vuxna kritiker tolkat 

konst för barn. Samtliga av dessa kritiker har varit barn, men är det inte längre. Barndomen är en 

avlägsen plats ingen av oss har rätt biljett för att besöka igen. En plats som många av oss, trots detta, 

tycker oss ha rätten att uttala oss om. Någonting även jag gör, i och med denna uppsats och mina 

insprängda barndomsminnen.  

                                                
21 Rose, s. 12-13.  
22 Tomas Forser. Kritik Av Kritiken : 1900-talets Svenska Litteraturkritik. Gråbo: Anthropos, 2002. S. 20. 
23 Johansson, s. 11-12. 
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Vi vill kunna kommentera barndom. Vi ska väl kunna kommentera? Tycker oss ha rätten att 

kommentera, för vi har väl alla varit där? 

 
[…] Jag blir inte riktigt klok på vem Suzanne Osten riktar sig till. Förstår barn verkligen denna i grunden 

tragiska berättelse om Ostens sjuka mamma, som har en pervers böjelse för att samla på sig all världens 
sopor i en lägenhet, där hon trängs med sin stackars dotter. […] Ja, kanske förstår kloka barn vart 
Suzanne Osten syftar. Jag tror kanske det. Och detta är också definitivt en barnbok, som har mycket att 
ge oss vuxna. […] Mamman jagas nästan utan avbrott av två herrar med de bestickande namnen Polter 
och Geist. Tyvärr går väl denna fiffiga ordlek förbi en del barn, även om de nog förstår att det rör sig 

om hjärnspöken hos den stackars mamman. 24 

 

Om vi tittar närmare på vad Bo Axelsson gör i recensionen ovan, vad kan vi då uttyda? Bland annat 

ifrågasätter han sin egen förståelse en gång och barns förståelse tre gånger. Det Axelsson inte gör är 

att förklara vad han tror går vissa barn förbi. Tycker han t.ex. att det är någonting i narrativet som är 

tvetydigt eller oklart? Axelsson fortsätter sedan med ”Ja, kanske förstår kloka barn vart Suzanne 

Osten syftar”. Således, för att kanske förstå var Osten syftar måste barnet vara klokt, och Axelsson 

följer inte upp med att själv skriva vart han tror att Osten syftar. Han avslutar sedan sitt spår om 

förståelse med att påpeka att vissa barn inte kommer förstå ordleken som namnen på mammans 

hjärnspöken Polter och Geist. 

 

Anders Johansson skriver följande om den samtida kritiken: ”Man beskriver och värderar sina känslor 

(’jag blir upprymd’, ’det smittar av sig’) men förmår inte tolka dem; man rackar ner på en viss 

egenskap hos objektet (’självbespeglande’, ’abrupt slut’, ’platta karaktärer’) utan att förklara varför 

den skulle vara förkastlig; man registrerar men kritiserar i realiteten inte; man värderar utan att 

motivera”. 25 Detta syftar till att beskriva den litteraturvetenskapliga termen ”det affektiva felslutet”. 

William Wimsatt och Monroe Beardsley utvecklade teorin om det affektiva felslutet. Kort beskrivet 

blandar det ”affektiva felslutet ihop dikten med dess effekter (vad den är och vad den gör)”. Vilket 

resulterar i relativism, där dikten i sig, såsom ett objekt för det kritiska omdömet, tenderar att 

försvinna. 26 

 

Vad kan det då vara som gör att Axelsson tvivlar på att målgruppen för boken har möjlighet att förstå 

vart den syftar? Och varför denna förståelse är så viktig att den lyfts i nio av tio stycken i recensionen 

(det tionde stycket är kritik av Ann Höglunds illustrationer)? I och med att det inte motiveras, betyder 

det kanske helt enkelt att han inte tror att de kan förstå på grund av att de är just barn? Att detta i 

sådana fall skulle kunna vara en åsikt, eventuellt en doxal uppfattning om barns tänkande som 

                                                
24 Bo Axelsson. Rolig och Tragisk. Tidningen Boken. Nr. 6. Årgång 12. 1998. S. 4. Bilaga: nr 2. 
25 Johansson, s. 13-14.  
26 W K Wimsatt, Jr. The verbal icon, Lexington: University of Kentucky Press, 1954. S. 131.  
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någonting annorlunda än den vuxnas? Det är svårt att veta, i och med att det lämnas öppet. 

 

Författaren Perry Nodelman menar att vuxnas sätt att förhålla sig till barndom handlar om att 

positionera den som någonting annat än att vara vuxen. Att göra dess invånare, barnen, motsatsen till 

vuxna. I ett försök att definiera sig själv, att göra sin egen roll tydligare, men också för att fixera 

barnets position. I artikeln ”The Other: Orientalism, Colonialism, and Children's Literature” 

experimenterar Nodelman med tanken att barn och barndomen som koncept genomgår en likande 

process som då västvärlden skapade bilden av Orienten. Han insåg detta då han läste Edward Saids 

bok Orientalism. 27 Nodelman beskriver således att den bild vi vuxna kan skapa av barndom, 

barndomen som oskuldsfull och idyllisk istället för komplex och krass, barnen som känslomässiga 

och inte logiska, intuitiva och inte intellektuella, endast tjänar vuxnas (i liknelsen; kolonisatörernas) 

syften. Vilket är att kunna kontrollera något som vi inte definierar som oss. Han fortsätter sedan att 

förklara att detta sätt att betrakta barn, och vårt skapande av föreställningsbilden barn, är att tala för 

barnen och i samma andetag inse att detta talande för någon innebär att vi anser dem inkapabla att 

tala själva. Att detta talande för bara bekräftar skillnaden (och den då förmodade underlägsenheten) 

hos barn som tänkare och talare.28 I skenet av detta ljus blir det svårt att förneka Axelssons tendens 

att göra desamma, och recensionen blir ett bekräftande av den doxala uppfattning att barns tänkande 

är underlägset den vuxnas.  

 

Vikten av att barn uppvisar förståelse för det kulturella innehåll de konsumerar kan grunda sig i den 

utbredda pedagogiska synen att barn är passiv-receptiva. Gustafssons artikel ”’Kan verka skrämmande 

på små barn.’ Våld, sex och historiebruk i tv-serien Trälarna” rör sig runt censurdebatten som uppstod 

kring Sven Wernströms barntv-serie Trälarna, som sändes på SVT2 mellan år 1978-1980. I den 

debatten uttalade sig Barnombudsmannen och Svenska barnläkarföreningen i en handledning om barn 

och våld på tv. I den handledningen argumenteras det för att barn, å ena sidan kan lära sig mycket av 

tv, och samtidigt att barn som ser på mycket tv de inte begriper kommer vänja sig vid att inte förstå 

eller ifrågasätta. Detta pekar mot ett, enligt barnpsykologen Dion Sommer, allt för enkelt synsätt där 

det hävas att barnets kulturella integration skulle ske genom ett passivt övertagande 29 

 

I barnet ligger hoppet och rädslan runt dess formbarhet.   

 

En mygga surrar till i mitt öra och jag använder min hästsvans som jag sett kossorna använda sin lilla 

kosvans för att fäkta bort flugorna, samtidigt som jag skriker ut till skogen -Se, den glider så fint utan 

köl! Mina ögon följer björkriset tills det är bortom synhåll. —Var det allt? Barnmagen kurrar till, och 

                                                
27 Nodelman, s. 29.  
28 Ibid. 
29 Gustafsson, s. 8-9. 
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leken lämnas för att senare återupptas i nya försök att återskapa scenerna ur Olle Adolfssons magiska 

sång.   

 

Barnens förmodade homogenitet  
- Hur konst för barn förväntas spegla verkligheten, och komplikationer av den förväntan  

 
Bredvid mig sitter en liten pojke med späda, spända. axlar. När de andra barnen 

skrattar och hojtar sitter han tyst. Dödstyst. Tillslut känns det som om han slutat 
andas. Men hans blick är riktad fram, obönhörligt. Så äntligen övermannas Polter 
och Geist då på scen och dörren öppnas och ljuset letar sig in bland soporna. Ti blir 
sedd, befriad. Och pojken bredvid mig börjar andas som vanligt igen. 30  

 

Jag läser litteratur. Litteratur vars tänkta mottagare är barn.  

Jag tittar på scenkonst vars tänkta mottagare är barn.  

Jag tittar på film. 

 

Jag rycks med.  

Jag rynkar på ögonbrynen.  

Jag lämnar salen och skådespelarna på scenen.  

Jag stänger boken och låter inte historien berättas klart. 

Jag pausar uppspelningen av filmen. 

 

Jag sitter kvar i salen där föreställningen spelats upp.  

Jag stänger bokpärmarna vid sista sidan.  

Jag applåderar efter filmens slut.  

Jag berörs av barnkonsten, jag ställer mig likgiltig, jag blir skrämd, exalteras, upprörs. Jag stirrar 

ut i rymden och undrar hur jag ska kunna gå vidare. Hur fortsätter jag leva, ska jag låtsas som 

ingenting har hänt?  

Jag bildar mig en uppfattning, en åsikt.  

Hur ska jag som vuxen förvalta denna åsikt?  
 

Flickan, mamman och soporna bygger på regissören Suzanne Ostens egen barndom, som  präglades av 

hennes mors sjukdom. Pjäsen har alltså, som så ofta på vitala Unga Klara, en stadig förankring i 
verkligheten. ’Hur man överlever en barndom med en psykiskt sjuk förälder’ heter ett av 
programbladen. […] Pjäsen känns onödigt målgruppsinriktad. Med ett friare förhållningssätt till 
materialet hade den vunnit i generalitet. Det borde också ha varit en utmaning- och kanske direkt 
angeläget- att tydligare gestalta skillnaden mellan barnets ’friska’ fantasi och moderns ’sjuka’ för att på 

                                                
30 Thunberg, s. 13. Bilaga nr 3.   
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så vis förklara hur ett åttaårigt barn skiljer normalt från onormalt, hur det håller distansen till sin 
närmaste. […] 31 

 

Åsa Mälhammar påpekar i recensionen ovan att föreställningen har en förankring i verkligheten, 

vilket används i samma mening som de positivt klingande orden ”vitala” och ”stadig”. Men senare 

beskrivs det att pjäsen ”känns onödigt målgruppsinriktad”, i och med att den just handlar om att växa 

upp med en psykiskt sjuk förälder. Det skapas här en motsättning, det som tidigare kodats som positivt 

har övergått till att bli någonting att kritisera. Mälhammar refererar till programbladet, vid namn ”Hur 

man överlever en barndom med en psykiskt sjuk förälder”. Namnet på programbladet talar explicit 

om någonting en skulle kunna tolka som föreställningens huvudsyfte, det vill säga, att få publiken att 

reflektera över de barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar. Men här menar Mälhammar att 

föreställningen inte borde gjort något den åtar sig att göra. Istället skriver hon att denna 

”verklighetsbaserade” föreställning borde ha förhållit sig till sitt material på ett annat sätt. Att genom 

handlingen och scenerierna berätta alla/majoriteten/många/fler barns berättelse. Mälhammar 

analyserar således inte hur väl föreställningen lyckas med det den påstår sig vilja göra, utan påvisar 

att den bör ha gjort någonting annat. Att föreställningen skulle varit mer generell, för att barnpubliken 

skulle kunna relatera skeendena på scenen till sitt eget liv i högre utsträckning.  

 

Låt oss anta att denna teaterföreställning skulle riktat sig till vuxna, hur skulle denna önskan om 

generalitet då uppfattas? En kritiker bedömer att en enskild föreställning för vuxna skulle vunnit på 

att representera fler vuxnas liv på scenen, och att sättet att få fler vuxna att relatera till det som sker 

på scenen är att visa händelser som en antar att de varit med om i sitt liv. Denna vridning av påståendet 

kan genast få en att inse att det är en omöjlighet, eftersom alla vuxna lever olika liv med olika 

skeenden. Att vuxna inte är en homogen grupp, bara för att de råkar befinna sig i en period av sitt liv 

som inte kan kategoriseras om barndom eller ålderdom. En kan också ifrågasätta om det är konstens 

uppgift att visa skeenden vi alla kan känna igen oss i. Mara Lee skriver i sin avhandling När andra 

skriver om varför Vladimir Nabokovs Lolita är mästerlig: 

 
Det är en roman vars storhet först upplevs när läsaren, på tvärs mot alla invanda identifikationsmönster 
vågar placera sig tätt, tätt intill den gränslöst vidrige huvudpersonen Humbert Humbert. Med andra ord: 

mästerverket Lolita är helt och hållet avhängigt ett svek mot karaktären Lolita. Att fördöma denna insikt 
är både enögt och oärligt. Konsten och litteraturen måste förmå människan att möta också det som är 
förkastligt i henne själv, annars är det inte litteratur värd namnet, utan programdikt, bara ideologi. 32 

 

Med hjälp av detta exempel kan vi se att ett smalt subjektivt skeende och uttryck kan nå en plats av 

                                                
31 Åsa Mälhammar. Den sjuka modern- och hennes barn. Aftonbladet. 1998-03-21. Bilaga 6.  
32 Mara Lee Gerdén. "När Andra Skriver [Elektronisk Resurs] :: Skrivande Som Motstånd, Ansvar Och Tid." 2014, 
ArtMonitor - Avhandlingsserien, ArtMonitor - Avhandlingsserien, 2014. S. 20. 



 

   12 
 

allmängiltighet, av objektivitet. Vi kan alla låta oss själva, tvinga oss själva, att bli ett med Humbert 

Humbert trots att de flesta av oss inte upplevt de tankar han upplevt, eller utfört de handlingar han 

utfört. Men genom fiktionen blir det en plats av känslor och erfarenheter vi alla som läst Lolita kan 

relatera till. Filosofen Gilles Deleuze beskriver det som att litteraturen för oss ut på ett plan av 

singulariteter som föregår (det läsande) subjektet. Där den estetiska erfarenheten snarast framstår som 

en upplösning av gränsen mellan mig själv och omvärlden, mellan subjekt och objekt. 33  

Detta skulle kunna stärka att teaterföreställningen gestaltar någonting som kanske de flesta (barn) inte 

varit med om. Publiken kan således välja att se världen ur Tis (flickans) perspektiv med hjälp av 

konstens subjektivitet. Publiken kan låta den estetiska erfarenheten, som föreställningen Flickan, 

mamman och soporna är, föra dem ut på ett plan av singulariteter där gränsen mellan Ti och publikens 

upplevelser upplöses. I och med denna upplösning kan nu publikens och Tis gemensamma 

erfarenheter ses som en allmängiltig och objektiv mötesplats. Hur hade recensionen sett ut om 

Mälhammar istället försökt analyserat varför den kan ha valt att förhålla sig till ”sitt material” på det 

viset den gör, för att sedan undersöka om det som önskats förmedlas kan ha uppnåtts? Det som istället 

skrivs fram är att barn inte kan relatera till den konst som visar en annan verklighet än den de redan 

känner till.  

 

Så, vad är egentligen konstens uppgift? Är det att agera speglande, någonting som både Bo Axelsson 

och Åsa Mälhammar pekar mot? I och med Axelssons frågeställning huruvida barn kan förstå Ostens 

berättelse, kan en tänka sig att det är dit han syftar. Kan verkligen barnen förstå denna föreställning i 

och med att den kanske visar något de specifikt inte upplevt/tänkt/funderat kring tidigare. Även 

Mälhammar, i sin kommentar om att verket bör vara mer generellt, uppvisar en önskan att spegla 

barns verklighet på scen. Som konstateras ovan, görs därmed barnen till en homogen grupp, någonting 

en inte kan anta att en samling människor är endast på grund av deras ålder. I Litteratursociologi 

skriver Lars Furuland om detta perspektiv på konstens uppgift (den s.k. spegelteorin).  
 

litteraturen måste spegla verkligheten på ett bestämt sätt. Detta betraktelse sätt leder - som visas av den 
ryska socialistiska realismens svårigheter att förnya sig - till sterilitet och traditionalism. Det är inte 
bara den enkla speglingen utan hela det sociala och ideologiska spelet av kontraster och impulser i olika 

riktningar - den spänningsfyllda dialektiken i utvecklingen - som blir föremål för studium. 34 
 

Om jag skulle be dig teckna en barndom på ett blankt blad, vad skulle du då teckna? Skulle du 

teckna din egen? Vilken del av din barndom? Eller skulle du teckna en föreställningsbild av 

konceptet barndom? Och framförallt, vad skulle inte varit lämpligt att teckna då du ombeds göra 

detta? 

                                                
33 Johansson, s. 22.  
34 Johan Svedjedal (red.). Litteratursociologi : Texter Om Litteratur Och Samhälle. 2., [förändrade] Uppl.. ed. Lund: 
Studentlitteratur, 2012. S. 26-27 
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Ytterligare komplikationer av att skapa generella och breda konstverk är att de tenderar att bli 

schabloner. De blir föreställningsbilder av vad en grupp barn skulle kunna relatera till, och denna bild 

kommer förmodligen starkt att påverkas av rådande doxa av hur vi vuxna betraktar barn, barndom 

och konst för barn. Ponera att Perry Nodelman och Jacqueline Rose har rätt i sina teorier om att 

barnlitteraturen är präglade av imperialistiska värderingar av sitt subjekt, som ämnar att fixera, 

stabilisera och kontrollera det genom att definiera det som motsatsen till oss vuxna. Vad skulle då 

hända med vår syn på konsten, om den var i ständigt handlande av att kolonisera dessa barn, som 

senare blir vuxna? 

 

Vem är du i en dualistisk värld? 
- Exempel på positionering för eller mot verket  

 
I medierna har det debatterats om filmen är för skrämmande. Men går det att säkert veta vad som väcker 
oro och rädsla hos barn? Eller om känslorna på något sätt är meningsfulla? Minskar verkligen rädslan 
för att barnen hålls undan från allt okänt i och omkring oss? […]Det barnet verkar inte finnas någon 
plats för när en självutnämnd beskyddarinstinkt nu går genom tiden. […] Kritiken mot Ostens film 

riktar ju in sig på att den återger verklighet, och inte fantasi. Det är ju stockholmsmiljöer, tunnelbana, 
och igenkännbara köksskåp vi ser! Det stämmer men ser man bara det råder ett slags 
verklighetsfundamentalism. För det finns ganska mycket annat. Ostens film tar sig för att gestalta 
psykisk sjukdom men är  både verklighet och sminkat utstyrd fiktion. […] 35  

 

I denna kulturartikel av Barbro Westling belyses oron kring filmen Flickan, mamman och demonerna 

som lyfts i den mediala debatten. Denna oro, menar Westling, är rotad i att filmen klingar verklighet. 

Det är i våra egna miljöer som denna obehagliga berättelse tar plats, inte i en galax långt, långt borta.  

 

Det okända har kommit oss nära.  
Gör oss obekväma.  

Får oss att känna något. 

Tycka något.  

Tvingar oss att hantera någonting vi kanske inte bett om.  

Forma en åsikt om det vi just sett.  
 

                                                
35 Barbro Westling. Sagolik Galenskap. Aftonbladet. 2016-04-15. https://www.aftonbladet.se/kultur/a/ngB9jL/sagolik-
galenskap (hämtad 2019-01-06). 
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Men, Westling påpekar också att det faktiskt inte bara är verklighet som gestaltas i filmen Flickan, 

mamman och demonerna utan att berättelsen också leker med sagan som form. Senare i artikeln 

skriver Westling:  

 
Inledningsvis berättar Ti och Siri i en tom biosalong att filmen kommer att sluta bra. Det är ett extra 

grepp men man tvivlar faktiskt aldrig på att Ti ska klara både sig och mamma. På så sätt är Ostens film 
en äkta saga. Hjältinnan Ti är både vanlig och extraordinär. […] Hon svingar nästan sitt svärd och flyger 

i luften. Ti är både verklig och fantastisk.36 

 

Detta sago-grepp i verket är någonting som återkommer oftare då det skrivs om verket som bok eller 

teaterföreställning, en egenskap som inte verkar uppmärksammas lika mycket då det kommer till 

filmen. 37 Verklighetsförankringen i filmen poängteras tydligt då Agneta Eberghardt, chefsrådman i 

förvaltningsrätten, som beslutat om elvaårsgräns för filmen uttalar sig till SVT 6 april 2016: ”Vi tror 

att den här filmen kan stärka barn i utsatta situationer och kanske ge ökad insikt och förståelse för 

samhället vi lever i.” 38 Uttalandet lägger vikt vid filmens förmodade kunskaps/didaktiska värde i och 

med att det påstås spegla verkligheten. Detta fångas sedan upp av filmkritikern Sofia Olsson nio dagar 

efter uttalandet.  

 
Statens medieråd höjde åldersgränsen på hennes nya film från 11 till 15 år, för att den var för läskig. 
[…] Jag känner att jag måste börja här, med frågan om hur läskig Flickan, mamman och demonerna är. 
Rätt så läskig faktiskt. Om Suzanne Osten vill krossa den tabun och minska skräcken runt psykisk 
sjukdom så hade hon kanske kunnat göra en mindre obehaglig film. Den psykos som mamma Siri lider 

av i filmen, de demoner som hemsöker henne, är väldigt otäcka. Osten avdramatiserar inte psykisk 
sjukdom direkt, och det känns helt rimligt att vara rädd för psykisk ohälsa. 39 

 

Efter förvaltningsrättens beslut om 11-årsgräns på filmen blev det än tydligare hur kritikerna 

positionerar sig för eller emot Ostens verk. 
 

Hon heter Kristina men kallas för Ti och bor med sin psykotiska mamma Siri. Efter ett utbrott på Åland 
flyr Siri med dottern. Hon gömmer dem i en andrahandslägenhet i Stockholm, snabbt en tragisk misär. 
[…] Modern är oberäkneligt skrämmande hela tiden. Dottern märker hur modern pratar med osynlig 

                                                
36 Westling.  
37 Linda Romanus. Den frånvarande föräldern. Entré och Sorti. 1998-05-29. S. 28. Bilaga nr 4, ”Flickan, mamman och 
soporna är en slags saga där Ti blir som ett skogsrå i allt det mörka. Hon står i kontakt med makterna på båda sidor. 
Liknelsen väcks av den skära prinsessklänningen från NK, med sin svarta smutsfläck på ryggen. Den begärliga 
framsidan lurar på en avgrund.”,   
Margareta Norlin. En gåva till ubåtsbarn med hemligheter. Aftonbladet. 1998-04-06. Bilaga nr 7, ”Suzanne Osten väver 
en färgrik och gripande fabel med dörren på glänt i slutet. Fantasi och verklighet blandas och skapar den distans och gör 
det möjligt för barn att ta till sig också Tis skam över smuts och onormalitet”.  
38 Maria Askerfjord Sunderby & Danjel Nam. 2016-04-06. www.svt.se. https://www.svt.se/kultur/film/suzanne-osten-
vinner-aldersgranstvist (hämtad 2019-01-06). 
39 Sofia Olsson. Flickan, mamman och demonerna. www.svt.se. 2016-04-15. https://www.svt.se/kultur/film/flickan-
mamman-och-demonerna (hämtad 2019-01-06). 
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varelser - biobesökaren får också se demonerna. Kusligt spelade av Simon Norrhon och andra. Otäckt 
som en skräckfilm. […] hoten blir värre och värre. […] Den lilla flickan försöker stå stark. Som i en 

mardröm mixas realism med ångestframkallande syner. 
Det är plågsamt att se. 40  

 

I sin korta recension ”Plågsamt och otäckt att se” gör Jens Peterson ett handlingsreferat, där han 

ibland gestaltar recensionens text genom att lägga fokus på det skrämmande i filmen: ”tragisk 

misär/oberäkneligt skrämmande hela tiden/kusligt spelade/otäckt som en skräckfilm/som i en 

mardröm mixas realism med ångestframkallande syner/det är plågsamt att se”. Petersons 

beskrivningar stannar dock där, i dessa ord som vid första anblick tolkas som negativt klingande. Om 

en enbart betraktar denna recension i ett tomt vakuum är det svårt att dra vidare slutsatser av Petersons 

inställning till dessa negativt klingande ord, i och med att han inte motiverar dem ytterligare. Kanske 

anser han det givande för barn att ta del av kultur som upplevs skrämmande? Helt negativt inställd 

kan han kanske inte vara, i och med att han givit filmen 3/5 i betygsskalan? Att enbart betrakta denna 

recension i ett tomt vakuum ger inte svar på frågan, men om en lyfter blicken, från den del av 

Aftonbladets kultursida med recensionen, och sneglar lite till höger på samma uppslag ser vi en 

krönika av samma författare. Krönikan har Peterson döpt till ”Barnfilmer för vuxna- och skräck för 

barn”, i den lyfter han Ostens film ytterligare och skriver: 

 
Barnfilmen däremot. Den är vuxen så det räcker. Suzanne Osten tyckte hon gjorde barnfilm med 
’Flickan, mamman och demonerna’ Den fick först 15-årsgräns, men har efter överklagande nu fått 11 
år. […] Smärtsam realism att bearbeta för barn. Det svenska bioåret har haft många unga som far illa. 
41 

 

Att barnfilmen är skrämmande blir här en tydlig punkt för negativ kritik. Ett annat exempel på kritik 

av filmen som adresserar det skrämmande är Louise Lagerströms kritik i tidskriften Filmrutan:  
 
Det är lite ironiskt, och orättvist, att Susanne Osten som alltid månat om barnets perspektiv, ständigt 
blir måltavla för en moralpanisk vuxenvärld. […] Nu har Osten aldrig rubbats i sin övertygelse om att 

barn har kapacitet att hantera svåra, starka och omtumlande känslor. Men för att lugna de som tvivlar 
inleds hennes film Flickan, mamman och demonerna med en välmenande och pedagogisk brasklapp 
om att detta bara är en film. Det kommer gå bra. [---] Ingen lyfter som Osten fram barnets utsatthet och 
styrkor på samma gång. Om det finns barn som överlever barndomar som den här. Och det gör det. Då 
kan vi vara lugna för att de också kan klara av att se en film som ärligt och ansvarsfullt visar hur det 

kan vara. Det är ju bara en film. 42 

 

                                                
40 Jens Peterson. Plågsamt och otäckt att se. Nöjesbladet, Aftonbladet. 2016-04-15. Bilaga nr 9.  
41 Jens Peterson. Barnfilmer för vuxna och skräckfilmer för barn. Nöjesbladet: Aftonbladet. 2016-04-16. Bilaga 5.   
42 Louise Lagerström. Flickan, mamman och demonerna. Filmrutan. Nr.1/16. Årgång 59. 2016-04-14. Bilaga nr 8.   
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Lagerström tar, till skillnad från Peterson, Osten i försvar och ägnar ungefär en tredjedel av sin 

recension åt att inge ethos åt Osten som filmskapare och att lugna läsaren med betryggande ord om 

att det skrämmande endast är en film. Men Lagerströms recension pekar i slutändan mot samma sak 

som Petersons: att barnkulturens implicita förväntan är att den inte ska adressera skrämmande ämnen.    

 

Jag tittar på någon, som tittar på någon, som tittar på dig 

- Hur doxan är i ständig rörelse 
 

Jag står i samlingsringen vi har på gården vid varje lunchrast. Jag håller mina vänners händer och 

tittar spänt mot vägen som går förbi det gamla EFS som nu agerar lekis. Idag har jag valt att ta ut 

ryggsäcken till ringen. Det är ett evigt kalibrerande, för tänk om pappa kör fram med sin orangea 

Volvo 240 kombi efter att ringen upplösts. Då har jag tagit ut ryggsäcken i onödan, och måste skamset 

bära in den igen. Och hela flödet skulle förstöras. I värsta fall precis hänga upp den då jag hör bilen 

tuta. Men, om pappas bil stannar till på vägen, tutar lite lätt, och jag har ryggsäcken med mig kan jag 

då vid ringens upplösning bara slänga den över ena axeln (höger) och springa mot pappas bil. Över 

grusgången, och röra på fötterna lite extra så gruset låter högre. Slänga upp bildörren och snyggt glida 

in i framsätet. Det enda är det med bildörren, att få till öppnandet och stängandet i en snygg svepande 

rörelse. Annars blir det ett hack i flödet av den filmiska scen som jag försökte åstadkomma. Pappa 

skulle sedan inte säga något om att jag inte tog på mig bilbältet, utan bara köra hem för att göra mig 

två rostade formframskor med hushållsost och ett glas O’boy. Idag, som vuxen, kan jag fundera över 

hur detta såg ut för den då vuxna omgivningen. Insåg de som iakttog mig att jag iscensatte mig själv, 

skapade en bild av mig själv och min barndom redan då jag själv var barn?  

 

Ytterligare ett iscensättande sker då många kritikerna av verken refererar till att Osten står rotad i tillit 

till barnets förmåga att hantera även svåra ämnen, och att det ska vara något sprunget ur en 1970-

talsfilosofi43. Detta påpekande av att Osten tycks påverkas av en annan filosofi och barnsyn än dagens, 

gör också att 1970-talet ställs i motsättning till dagens doxa. 1970-talet görs till något annat än det 

som uppfattas korrekt idag, kanske till och med till det Andra. 

 

Det är lite som då jag tittar på fotografiet på mamma och hennes familj, då de står på gården till torpet 

vid treskiftes-ån. Det som ser ut som något hämtat ur Barnen i Bullerbyn, och den första associationen 

utan analys är, att eftersom det ser ut som Barnen i Bullerbyn, så är det lika idylliskt och konfliktlöst. 

                                                
43 Olsson. ”Men Osten är inte Osten för intet, hon har koll på sitt barnperspektiv och hon tror på unga människors kraft, 
intelligens och förmåga.”,  
Romanus. ”Det luktar 70-tal lång väg och jag känner igen mig”,  
Engström. ”Det är mycket av 70-talets barnsyn över Suzanne Ostens nya film […]”. 
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Fast då mamma senare berättat om sin barndom är den såklart mer komplex, nyanserad och full av 

konflikt. Men den första generaliserande blicken landar i en onyanserad slutsats. 

 

Just Barnen i Bullerbyn fick stå som ett exempel för en doxa en del av 1970-talet önskade ställa sig 

mot: den idealiserade barnkulturen utan konflikt. Någonting som Malena Janson benämnt som 

bullerbydiskursen, där barndom och kultur för barn ”beskrivs i ett paradistillstånd befolkat av 

oskuldsfulla barn”. 44  Gustafsson skriver att Gunila Ambjörnsson var en av de viktigaste aktörerna 

för politisering av 1970-talets barnkultur, med sin debattbok Skräpkultur åt barnen, som släpptes 

1968, i vilken hon argumenterade för ökad mångfald inom barnkulturen i form av större förankring 

till verkligheten och mer realism. 45 I sin artikel påpekar Gustafsson att det sedan blev vanligare med 

sex, våld, historia och samhällskritik under 1970-talet. Bruket av sex, våld och samhällskritik i kultur 

för barn var således svar på efterfrågan om mer realism och verklighet. Ämnen som idag kanske kan 

klassas lika tabuartade som att gestalta psykiskt sjuka föräldrar i en film som utspelar sig i en samtida 

Stockholmsmiljö. Även litteraturvetaren Lena Kåreland pekar på att den politiska barnboken med ett 

socialistiskt färgat budskap fick sitt genomslag runt år 1970. Men, poängterar Gustafsson, att det var 

långt vanligare med barnböcker och barnprogram utan politiska budskap under perioden, ett faktum 

som ofta åsidosätts då vi betraktar 1970-talet ur vår samtida position. ”Ändå är det inte ovanligt med 

konspiratoriska konstateranden, som att barnredaktionen på TV2 försökte vänsterindoktrinera sina 

unga tittare på ett medvetet och utstuderat sätt under hela 1970-och början av 80-talet […]” skriver 

Gustafsson, men att det sker någonting i den samhälleliga debatten i början på 1980-talet. 46 En 

förändrad attityd som påbörjades i samband med en sändning av ett Studio S-program om det nya 

videovåldet som sändes på SVT i december 1980. ”Den kraftfulla reaktion gentemot det långa 

sjuttiotalets samhällspolitiska atmosfär, där den politiska barnkulturen utgjorde en viktig symbol. 

Man kan uttrycka det så att den politiska frigjordheten under det långa sjuttiotalet upplevdes ha gått 

för långt.”47 Ett tydligt exempel på hur kraftfull effekt detta Studio-S program hade ger Gustafsson 

genom psykologen Olof Elthammar. 1974 uttalade sig Elthammar om att: ”en falsk, romantiserad, 

censurerad världsbild” förhindrade den känslomässiga utvecklingen av barn och att det därför ”var 

en direkt plikt för televisionen att förmedla dessa ångestframkallande bilder” 48 Och efter sändningen 

av detta Studio S-program gick Elthammar ut med att listan över filmer där våld och sex 

sammanfördes var lång, och ”om ingen agerade skulle marknaden snart översvämmas av ’sadistiska 

sexfilmer’ som barn kunde få tillgång till via det oreglerade videomediet.” 49  

                                                
44 Malena Janson. Bio för barnets bästa? Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år. Stockholm: 
Stockholms universitet, 2007. S. 137-138. Citerad i Gustafsson, s. 4. 
45 Gustafsson, s. 3-4.  
46 Ibid, s. 3. 
47 Ibid, s. 14.  
48 Ibid, s. 13. 
49 Ibid, s. 14. 
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Det är inte bara i Sverige som den doxala uppfattningen om vad som anses lämpligt för barn skiftar 

runt 1980. Rose påpekar att 1980-talets Amerika skakas av upptäckter om sexuellt våld mot unga 

barn, som i folkmun kommit att kallas för ”the day-care sex-abuse hysteria”. Ett resultat av detta 

nationella trauma är att litteratur- och konst för barn slutar vidröra ämnen vuxna anser svårhanterliga. 

Rose exemplifierar hur berättelsen om Peter Pan gör detta, och varför den kommer att bli aktuell 

igen: 

 
Peter Pan is a front - a cover not as concealer but as vehicle - for what is most unsettling and uncertain 
about the relationship between adult and child. It shows innocence not as property of childhood but as 
a portion of adult desire. In this context, the eruptions of the 1980s, as they relate to Peter Pan and 
childhood more generally, can be read as the return of the repressed.50 

 

I och med dessa yttre omständigheter, i form av samhällelig diskurs och traumatiska insikter i hur 

komplex relationen mellan barn och vuxna kan vara, blir således boken Peter Pan aktuell igen. Där 

den vuxna kan projicera sina egna önskningar om oskuldsfullhet på ett fiktivt barn. Detta skulle kunna 

vara en stor del i hur bilden av barnet som den Andre skapas. I ett försök att skydda barnet från det vi 

vuxna anser svårhanterligt i oss själva, avbildas den vuxnas önskade egenskaper på  

föreställningsbilden av barnet. Kanske med hoppet att denna projicering skulle leda till barnets 

internalisering av de egenskaper den vuxna anser åtråvärda.  

 

Jag tror därför att barndom genom den vuxnas blick, där barnet görs till den Andre, anses precis lika 

mystiskt och åtråvärt genom ett verkligt barns. Det var kanske därför jag försökte leka som barnen i 

Adolfssons Det Gåtfulla Folket. Den världen tycktes så magisk.  

 

Det är däremot att missa min poäng om en värderar denna skiftning, i det som förväntas av kultur 

för barn, som positiv eller negativ. Dessa exempel visar däremot tydligt upp vad kultur för barn kan 

förväntas innehålla, och att denna förväntning påverkas starkt av rådande samhällsdiskurs. Det vill 

säga, rådande doxa. På 1990-talet fördes en liknande diskurs om rollspelets påstådda negativa 

inverkan på ungdomar, under 2000-talet har det handlat om tv-och datorspel med våldsamt innehåll. 

Denna doxa som ständigt kommer vara i rörelse, i och med att  samhällsdiskursen ständigt är i 

rörelse. För att kulturkritiken inte ska påverkas för mycket av rådande doxa kräver det att den lägger 

tilltro till dess inneboende genretraditioner, då det inte är kulturkritikens uppgift att värdera rådande 

doxa som korrekt eller inte.   

 

 

                                                
50 Rose, s. xii 
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Resultat 

- Ett resultat 
 

Där affektiva felslut gjorts, där känslor värderas men inte tolkas, där positionerande intas (oavsett om 

positionerandet tar ställning för eller mot rådande doxa), där den vuxna försöker tala för barnet, flyttar 

kritiken fokus från verket mot något annat. Detta kan vara kritikern själv, den samtida debatten, vad 

barn förstår eller inte, eller lugnande ord till oroade vuxna. Ett resultat av detta fokusskifte är att 

läsaren inte kan värdera om de poänger kritikerna vill hämta hem är relevanta. Till exempel: skrivs 

denna recension i en affekterad chock efter att kritikern bevittnat något som strider mot den samtida 

doxan, eller önskar kritikern inta debatten om verkets lämplighet inom ramen för recensionen, 

kommer kritikern avvika från kritikens genretradition och leda den kulturkritiska texten in på något 

annat: till exempel ett positionerande. 

 

Det är dock svårt att dra slutsatser kring om det skrivs fram en enhällig doxa kring barn och konst för 

barn, just på grund av denna uppsats begränsade urval. Vissa tendenser syns, som att konst för barn 

förväntas spegla deras verklighet, att den ska vara förståelig och inte väcka för många negativa 

känslor. Att någonting händer hos den vuxna då barnkonsten uppvisar en inte helt enkel värld, till 

exempel där mamman både kan vara kärleksfull och ett hot. Även de som valt att alliera sig med 

Osten försöker hitta ett kunskapsvärde i filmen, nästan i ett sökande av ett didaktiska värde: som att 

den lär oss hur psykisk ohälsa kan se ut. Kanske är detta krav på att barnkonsten ska ha ett tydligt 

didaktiskt ändamål, där slutsatsen av vad kulturkonsumenten lärt sig inte ska gå att ta miste på, 

någonting som gör att Ostens verk skaver mot samtiden. Hennes verk gör nämligen mycket mer än 

att endast syfta till didaktik.  

 

Rose skriver att kommersiella barnlitteraturens uppkomst är samtida med filosoferna John Locke och 

Jean-Jacques Rousseau. Detta faktum, menar Rose, är känt men att dess konsekvenser är något som 

sällan lyfts. Det antas istället att barnlitteraturen har ”vuxit ifrån” sin uppkomst, där den samtida 

doxan ansåg det nyfödda vara en tabula rasa, men att barnlitteraturen aldrig riktigt adresserat och 

konfronterat dess ursprung. 51 Kan det vara denna barnsyn, att barnet är någonting fläckfritt och rent, 

en vit canvas, ett tomt blad, tabula rasa, vilket vuxna kan fylla med goda målningar och fina bilder i 

hopp om att barnet i slutändan också kommer bli det goda vi fyllt den med. Att kommande 

generationer av vuxna inte ska behöva brottas med den moraliska problematik vi kämpar med idag, 

och att detta kan uppnås om vi  endast har fyllt våra tomma blad med vackra målningar. Är det därför 

vi reagerar på Ostens verk? Hon kommer med sin pensel och målar en fläck på våra tomma blad, 

                                                
51 Rose, s. 8. 
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någonting vi bestämt inte ska vara med. Denna retorik om barn som en blank startpunkt och något 

oskuldsfullt är givetvis också mycket problematisk. Om barnet är en blank startpunkt, hur kan då barn 

uppvisa olika personlighet? Hurdå oskuldsfullt? Om vi ska fylla dessa blanka blad med goda 

människliga egenskaper, vad anses som goda människliga egenskaper? Med dessa frågor hade en 

kunnat fylla ytterligare en uppsats. Det hade, däremot, behövts ett än större material av kritik för att 

kunna konstatera huruvida 1700-talets barnsyn och imperialistiska tendenser går igen i vår samtida 

doxa för i vad kulturkritiken förväntar sig av barnkonsten. Om en hade velat göra vidare forskning på 

ämnet, hade detta kunnat vara en utgångspunkt.  

 

När jag berättat för andra vuxna att jag har haft en, som jag brukar säga, ”väldigt kristen uppväxt” 

brukar de brukar de rynka på ögonbrynen. Istället för Disneyfilmer hade jag VHS-band med 

animerade bibelberättelser, istället för ljudböcker med Djungelboken hade jag ljudböcker för barn 

inhandlade på gudstjänster. De brukar fråga om jag är kristen nu. För att jag vuxit upp under de 

förhållandena. Och jag brukar svara: ”Nej, jag har aldrig kunnat tro. Trots att jag många gånger 

velat.” Jag fick häromveckan frågan om det egentligen var en rebellisk akt att motsätta sig 

kristendomen. Men det var inte så. Oftast inte, i alla fall. 

 

På låtsas och på riktigt  
- Några avslutande ord  

 

Framför dig har du ett tomt blad.  
På det ska du teckna en bild av verkligheten.  
Vad tecknar du? 

 

Vad är verklighet, då? De ”minnen” jag infört i uppsatsen är precis lika fiktiva som berättelsen om 

Peter Pan. Eller? De är återskapade inom mig gång på gång, ifyllda för att bli mer dramaturgiska, bli 

bättre berättelser för de jag berättar dem för inklusive för mig själv. Ibland undrar jag om de ens var 

sanna då de skedde. Men jag tror inte det viktiga ligger i den påstådda verklighetsförankringen, utan 

vad berättelsen säger dig och mig. Vad den får oss att tänka på, reflektera över, känna. Hur den 

utmanar eller bekräftar vår bild av verkligheten. 

 

Framför dig har du nu ett fulltecknat blad.  

Bredvid ditt blad ligger ett annat, redan fulltecknat blad.  

På det ser du en annan bild av verkligheten. 

Vad gör du? 
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Konst finns till av många olika anledningar, där det huvudsakliga syftet kan vara att vara vacker eller 

kanske underhållande. Det finns konst som åtar sig att ifrågasätta den rådande samhällsdiskursen, att 

ge sin publik nya infallsvinklar, nya ingångar till sin omgivning. Att inte titta på den andre, utan 

genom den andres ögon. Kulturkritikens uppgift är att analysera hur väl konsten lyckas med det den 

åtar sig, i syfte att utmana konsten att göra ett bättre jobb. 

 

Om jag istället skulle be dig teckna en barndom på det blanka bladet, vad skulle du då teckna? 

Skulle du teckna din egen? Vilken del av din barndom? Eller skulle du teckna en föreställningsbild 

av konceptet barndom? Och framförallt, vad skulle inte anses lämpligt att teckna då du ombeds 

göra detta?  

 

Konsten behöver kritiken för att den inte ska stagnera, och för att den ska kunna sättas under samma 

lupp den ibland åtar sig att studera samhället genom. Men om då kritiken inte väljer att förhålla sig 

till sin genretradition, utan påverkas starkare av samhällets nuvarande doxa kommer detta inte kunna 

ske, utan det blir ett positionerande för eller emot verket beroende på om den bekräftar doxan eller 

inte. 2016 tyckte Statens medieråd att Flickan, mamman och demonerna var för skrämmande för 

barn. Men det kanske fanns en tid då den inte uppfattats som skrämmande. Eller då den rådande doxan 

var att barn också måste få ingång till det skrämmande. Kanske var den tiden 1970talet. Kanske inte. 

Att kritiken kommer stärka rådande samhällsideologi som rätt eller fel kan, i värsta fall, också få 

konsten att anpassa sig och spegla doxan för att inte enbart få negativ kritik. Att, som Mara Lee 

uttrycker det, konsten drivs mot att bli programdikt och ideologi. 
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Bilagor 

 
- Bilaga 1 

 

Vi åt alltid direkt ur burkarna 
Aftonbladet 1998-02-18, Ylva Bergman, journalist 

 

Det var skräpigt och ibland fick de inte mat. Men kaoset var inte det värsta. – Det var när 

mamma grät hejdlöst eller gick till angrepp, säger Suzanne Osten, som skrivit ”Flickan, 

mamman och soporna” – en bok om att växa upp med en psykiskt sjuk mamma. 

 

Tusentals barn lever med föräldrar som är psykiskt sjuka, missbrukar alkohol, droger eller lider av 

svåra depressioner. Ändå fortsätter vi att beskriva barndomen som en lycklig frizon, med smultron 

och slangbellor. – Livet är skrämmande. Barn ser på nyheter och går till skolan, där det finns 

mobbing. Men vi tror att vi skyddar dem genom att berätta om gulliga barndomsvärldar. Vi skyddar 

bara oss själva från att slippa ta ansvar, säger Suzanne Osten.  

Både som bok och pjäs för barn 

Själv söker hon sig medvetet till ämnen man inte ”bör” tala med barn om. ”Flickan, mamman och 

soporna” handlar om Tis kärlek till sin galna mor, som samlar på tidningar och styrs av demonerna 

Polter och Geist. 

Den 12 mars har Unga Klara premiär på pjäsen med samma namn. Boken har dramatiserats av Erik 

Uddenberg. Osten har regisserat. 

Suzanne Osten är inte Ti, men växte själv upp med en mor som blev schizofren. Mamma var en 

språkbegåvad, intellektuell frilansjournalist från överklassen. Sjukdomen började efer skilsmässan 

från Suzannes far. Mamman blev allt med paranoid och trodde sig vara förföljd.  

 

”Hon höll mig hemma från skolan” 

-Det besvärliga för barn är bristen på ordning, hungern och kaoset. Själv minns jag inte några 

frukostar -vi åt alltid direkt ur burkarna, säger hon.  

-Riktigt jobbigt var det också när hon höll mig hemma från skolan. Hon kunde ringa och säga att 

jag var sjuk.  

Värst var dock maktlösheten inför mammans sinnesstämningar. 

-När mammans ångest är stark kan hon inte se barnets behov. I värsta fall kan hon döda barnet, eller 

se det som en fiende, allierad med yttervärldens onda avsikter. 

För att överleva reagerade Suzanne som andra barn i liknande situationer. -Man gör en split. Barnet 

delar upp mamman i två fantasifigurer, en god och en ond. Men barnets fantasi är frisk, till skillnad 
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från mammans. 

Utsatta barn sänder alltid ut signaler till omvärlden. Suzanne skickade flaskpost, både på lek och 

allvar. Och hon blev ett stökigt barn.  

 

”Jag låg på sjukhus 20 gånger”    

-Jag slogs något vansinnigt, var elak och stack med nålar. Andra barn kan bli helt osynliga, eller är 

alltid hungriga. Då bör man som vuxen förstå att det är något skumt, säger Susanne [sic. Förf. 

felstavning]. -Jag låg på sjukhus 20 gånger. Det var ett rop på hjälp. Men mamma tolkade det som 

att jag ville ha uppmärksamhet.  

Ingen i Suzannes omgivning ville se vad som pågick. – Jag hade kamrater och såg hur andra hade 

det. Vi flyttade runt i hyresrum, ibland hade vi ingen mat. Det var ren materiell misär. När jag var 

13 år insåg jag att klockan var slagen.  

Suzanne kontaktade barnavårdsnämnden. Hon och modern fick hjälp. -Då däckade mamma ihop. 

Demonerna fick fritt spelrum och hon togs in på psyket. Hon åkte in och ut och dog då jag var 30 

år. Suzanne var duktig i skolan och fann sin identitet i teatern. Hon har också en storasyster som 

betytt mycket. -Hon var min mamma. Vi människor är byggnad för att överleva. Psyket är stabilare 

än man tror. Finns det bara någon som ser barnet är det OK, säger Suzanne. 

Men i kaoset fanns också mycket positivt. 

-En känsla för utanförskap. Och frihet. Jag romantiserar inte kaos, men jag är inte auktoritetsbunden 

eller lättchockad. Helt enkelt den perfekta middagsgästen, skojar Suzanne Osten.  

 

Namn: Suzanne Osten 

Ålder: 53 år 

Tjänar: 580 900 kr, taxerad inkomst 1997. 

Aktuell med boken ”Flickan, mamman och soporna” och pjäsen med samma namn på Unga Klara, 

Stockholm.  

Viktigaste kvinnofrågan just nu: Våld och misshandel mot kvinnor det är det synliga kvinnohatet. 

Favoritkroppsdel: Nästan, den har alltid varit stor, men jag är stolt över den, den påminner om 

mammas.  
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- Bilaga 2  

 

Rolig och tragiskt 
Tidningen Boken, Nr. 6. Årgång 12. 1998. S. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Sista stycket 

om Ann Höglunds 

illustrationer är inte 

tydbar. Det är dock 

inte relevant för 

uppsatsen.  
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- Bilaga 3 

 

Flickan som äntligen vågar trotsa sin mamma 
Svenska dagbladet, 1998-03-15, av Karin Thunberg 

 

Suzanne Osten håller på att bli 

stor. Riktigt vuxen. I sommar 

fyller hon 54 år och för första 

gången i livet vågar hon bo 

ensam, utan tryggheten från en 

älskad man eller kamrater i 

kollektiv. Dessutom - det är 

värre- vågar hon trotsa sin 

mamma och berätta deras 

hemlighet. Öppna dörren till 

barndomens mörkaste rum. Till 

misären, till mammans 

galenskap och sin egen 

förvirring. Det är dags nu.  

- Min mamma har varit död i 

över 20 år. Det här är mitt 

mycket försenade uppror. Den 

som har en sjuk mamma måste 

vara obrottsligt lojal.  

Som liten förstod hon inte att 

det var något fel. Naturligtvis 

inte. Först så småningom 

vaknade den isande insikten: att 

andra barn inte levde likadant. 

Att de hade mammor och pappor som stekte köttbullar och förhörde läxor och stoppade om dem på 

kvällarna. Föräldrar som älskade dem.  

-Det var en chock att förstå.  

Suzannes egna föräldrar skildes när hon var bara några år gammal. Pappan, som var tysk 

motståndsman, försvann ur Suzannes liv. Och hennes mamma Gerd Osten, filmkritikern, gled 

gradvis in i sin sjukdom.  

-I hennes värld var det alltid krig. Och hon var ständigt jagad av farliga män. De stod dolta bakom 
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tidningar på gatan – överallt. När hon berättade såg jag dem framför mig som gangsters i en B-film; 

du vet såna där med trenchcoat och slokhatt.  

Herr Poltergeist, det var mammans eget namn på sin skugga. I nästan 50 år bar Suzanne Osten med 

sig minnet av honom, utan att veta vad hon mindes. Men en dag tog han form – och då visade det 

sig att herr Poltergeist inte hade ett ansikte utan två. Polter och Geist.  

- Genom dem hittade jag äntligen ett sätt att gestalta den utsatta flickan och hennes mamma. Trots 

experternas tveksamhet.  

Suzanne Osten har frågat dem alla, från psykoterapeuten Barbro Sandin till Alice Miller, om man 

kan skriva en barnpjäs om en galen mamma. 

-Ingen kunde svara. Även de stora, upplysta andarna är väldigt sippa när det gäller barnkultur. 

Suzanne Osten vågade, trots allt. I veckan kom hennes bok Flickan, mamman och soporna 

(Brombergs) samtidigt som pjäsen med samma namn hade skolpremiär på Unga Klara i Stockholm. 

Nästa vecka blir det officiell premiär. 

Ett påpekande är viktigt: boken skrevs först, i en våg av glädje och lättnad. Pjäsen kom senare och 

är dramatiserad av Erik Uddenberg.  

-Jag är regissören som tolkar hans text. Avståndet är nödvändigt. Fortfarande känner Suzanne Osten 

att hon skvallrar på sin mamma och gör något förbjudet.  

-Just därför gör jag det. För att upprätta mig själv -och alla andra som också behöver upprättelse.  

Mellan bokens pärmar och på Unga Klaras scen får vi se och veta: I ett gulrappat hus på en lugn 

stadsgata bor en flicka som heter Ti. Hon är sju år och verkar leva ett alldeles vanligt liv. Utifrån 

kan ingen ana att En Främmande Makt har slagit sig ner i Tis mamma, hon med de röda 

gummistövlarna. Men så är det. Det är därför Tis mamma måste samla sopor. Hela tiden. Dag och 

natt. Polter och Geist tvingar henne att samla mer och mer och… 

Några dagar före premiären följer jag en repetition tillsammans med två skolklasser. Bredvid mig 

sitter en liten pojke med späda, spända axlar. När de andra barnen skrattar och hojtar sitter han tyst. 

Dödstyst. Till slut känns det som om han slutat andas. Men hans blick är riktad rakt fram, 

obönhörligt. Så, äntligen övermannas Polter och Geist där på scen och dörren öppnas och solljuset 

letar sig in bland soporna. Ti blir sedd, befriad. Och pojken bredvid mig börjar andas som vanligt 

igen.  

Med oss ut ur salongen bär vi hoppet om ett ännu lyckligare slut. Att Ti kanske, ändå, fick åka till 

den där hyrda stugan i Dalarna som hennes mamma hade lovat. När jag möter Suzanne Osten måste 

jag fråga: Hur gick det med resan? 

Håret svänger i protest. -Nej, vi kom aldrig iväg. Inte i verkligheten.  

Nu har hon gett sig ut på en annan resa, minst lika äventyrlig. För inte visste Suzanne Osten att barn 

så väl skulle förstå och känna igen sig i hennes pjäs. Att det där med demoner och onda andar inte 

alls är något konstigt i deras värld. -Och alla saker som mamman släpar hem; för barnen är det 
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också helt naturligt. De är själva sakletare, tycker inte det är hemskt med att samla gamla sopor.  

Men smutsen då, stanken? Att Ti inte får gå på toaletten, utan måste kissa i burkar som samlas på 

ett bord? Jo, där går gränsen, även för barn. -Att sluta städa betyder att man gett upp, att man inte 

orkar med livet. Därför blir det en befrielse när mannen i overall kommer in och börjar röja. 

Men ändå; behöver alla barn inblick i denna kaotiska värld? Ja, det är Suzanne Ostens övertygelse. 

Barn ser bagladies på stan och vill veta mer om deras liv.  

-Vi behöver alla konsten för att se sådant vi inte känner till. För den andra gruppen barn, de som 

själva lever med psykiskt sjuka föräldrar, har pjäsen ett annat syfte. Den visar att de inte är 

ensamma på jorden. Här finns en annan flicka som har det likadant – och hon klarar sig.  

Vi vet att tusentals svenska barn har föräldrar som är psykiskt sjuka eller störda, som missbrukar 

alkohol eller droger. För de vuxna finns hjälp. Få ser deras barn, därför brukar de just kallas ”de 

osynliga barnen”. 

Och Suzanne själv? 

För att överleva gjorde hon som andra barn i samma situation. Hon delade upp sin mamma i två 

figurer, en ond och en god. 

-Den onda var herr Poltergeist, han får stå för de dåliga handlingarna. En poäng med att bli vuxen är 

att man kan se sin mamma som en hel person. Med både bra och dåliga sidor, utan behov av att 

idealisera det goda. 

Men rädslan? Herrarna Polter och Geist flaxar runt på scen, skrämmande och skränande. Var 

Suzanne aldrig rädd för sin mammas sjukdom? -Jag var bara rädd för fula gubbar på stan. Och de 

fanns, på riktigt. Eftersom jag drev runt så mycket för att hålla mig hemifrån mötte jag dem – och 

rusade skräckslagen hem.  

Senare, på nätterna, vaknade en annan större rädsla. – Det var när mamma började gråta den där 

gråten som aldrig ville ta slut. I den situationen är barnet fullständigt maktlöst. Den märker vi också 

på barnteaterpubliken; i de pjäser vi haft gråtande mammor på scen har barnen blivit näst intill 

panikslagna. Mammafiguren ska hålla ihop. 

Även flickan Suzanne höll ihop, genom de tuffa barndomsåren. Det tål att upprepas: hon gick inte 

under. -Räddningen blev min storasyster Pia. Hon är åtta år äldre och mitt vittne, den som visste hur 

vi hade det hemma. När hon flyttat hade jag någon att prov-rymma till – fram tills jag rymde på 

allvar. Till släktningar i Göteborg. Den sommaren fyllde jag 16 år. 

Suzanne återvände till Stockholm och tog själv kontakt med barnavårdsnämnden. Då hade hennes 

mamma lämnat lägenheten och var försvunnen. -Jag hoppades hon var död. Och skrev in mig på 

Viggbyholmsskolan. Barnavårdsnämnden gav mig ekonomiskt stöd.  

Suzannes mamma var inte död. En dag stod hon på skolgården – och dottern gick en omväg. Nej, 

den kvinnan kände hon inte. – Efteråt hamnade hon på mentalsjukhus och jag försökte leva mitt 

eget liv. Men det är klart att jag haft skuldkänslor för att jag svek och inte tog hand om min 
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mamma. Hon hade ju ingen annan, bara mig, Pia bodde så långt borta.  

Suzanne Osten vet konsekvenserna, känner den sorgliga sanningen: till slut blir det barnet som 

måste bära den psykiskt sjuka föräldern. –Men bördan är för tung. Genom min bok och pjäs vill jag 

säga till andra barn i samma situation: Någon måste komma. Någon vuxen måste ta över ansvaret. 

Hon själv smet – och överlevde. -Om jag stannad kvar hos mamma hade jag säkert suttit på något 

vårdhem idag. Eller gått runt på gatorna. Det är jag övertygad om. När jag ser en baglady på stan 

vet jag att det skulle kunna vara jag. 

Många vuxna bär på hemligheter, tunga som barndomens stensamlingar. När Suzanne Osten 

berättar om sina svåra år är det lätt att däckas av allt elände. Hin sitter själv påfallande rak i ryggen 

vid sitt arbetsbord på Unga Klara, tonen är saklig och fri från sentimentalitet. Hennes första 

livsstrategi var också att omvandla barndomens olycka till något positivt: -Jag såg mitt sätt att leva 

som den enda möjliga. Och tyckte alla andra sätt var tråkiga.  

Suzanne Osten vill fortfarande tro på tesen: Det är aldrig för sent att skaffa sig en lyckligare 

barndom. -Men jag vill inte heller förneka hur chockartat det var att förstå att andra barn blivit 

älskade, att de fått kärlek och respekt.  

En kämpande flicka med hellugg; bilden skulle kunna stå för mycket av Suzanne Ostens 

konstnärliga utveckling. Tidigt började hon engagera sig just för barn och barnteater. 

Med en kanonlycklig barndom – hade du blivit lika kreativ då? 

Frågan kräver en skämtsam ton och den gemensamma övertygelsen att lidande inte danar en endaste 

liten människosjäl. Men ändå. Tänk vilken konstnärlig nytta exempelvis Ingmar Bergman haft av 

sina svåra barndomsminnen! -Men han har blivit elak också. Och verkar ofta känna sig förföljd. 

Själv har jag fått ämnen till pjäser – och en himla diverse. Men låt oss säga att kraften redan fanns 

där, tänk så mycket friare och starkare jag hade kunnat bli!  

Priset på att växa upp är högt, det tycker Suzanne Osten fortfarande. Alla kulturer är hårda när de 

deformerar sina barn till vuxna. -Men kanske har jag haft en tendens att se barndomen som värre än 

den vanligtvis är. Flertalet föräldrar gör så gott de kan, är good-enough-föräldrar, som den engelske 

psykoanalytikern Winnicot säger. Tillräckligt bra föräldrar. Det räcker. 

Suzanne Osten själv fick barn i 20-års-åldern. Dottern Hanna är i dag utbildad kurator och arbetar i 

ett behandlingsteam för psykiskt sjuka; så vävs ett band genom släktens kvinnoliv. -Det är 

fantastiskt att jag fått en så lugn och sansad dotter. En klok människa. Trots att jag egentligen var 

alldeles för ung och barnslig för att bli mamma.  

70-tal. Gryende kvinnorörelse. ”Jösses flickor” med Margareta Garpe. Demonstrationer och 

barnvagnar – och skilsmässa och jobb, jobb, jobb. Jodå, det finns många stänk av dåligt samvete i 

mammarollen också. Vid närmare eftertanke. Men nu gäller nuet – och barnbarnet Thora, det första 

och älskade som fyller två år i maj.  
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En gång i veckan är Suzanne inbokad barnvakt, överenskommelsen bryts bara av filminspelningar. 

-Jag läste en bok om mormödrar och bestämde mig för att göra det här jävligt bra. Allting kan man 

läsa sig till och lära; det är en stor tröst i livet. Inför premiären har Suzanne Osten varit påtagligt 

nervös. Häromnatten drömde hon om ett spädbarn. Om en liten grå och snorlig unge som trots sin 

litenhet sprang runt i en lägenhet. Själv sprang hon efter, försökte fånga. Men barnet slank ur 

hennes grepp, hal som en ål. -Mina känsligaste delar försöker skydda sig, så tolkar jag drömmen. 

Det lilla grå drömbarnet behöver få veta vad Suzanne Osten gör, nu när hon blivit stor. Att hon 

främst skildrar en liten flickas kärlek till sin mamma. -Och att det aldrig är för sent att visa denna 

kärlek.  

 

Karin Thunberg  
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- Bilaga 4 

Den frånvarande föräldern 
Entré och Sorti, 1998-05-29, av Linda Romanus  

 

Forts. nästa sida 
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- Bilaga 5 

Barnfilmer för vuxna- och skräck för barn  
Nöjesbladet: Aftonbladet, 2016-04-16, Jens Peterson   
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- Bilaga 6 

Den sjuka modern- och hennes barn 
Aftonbladet, 1998-03-21, av Åsa Mälhammar, journalist  
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- Bilaga 7 

En gåva till alla Ubåtsbarn med hemligheter 
Aftonbladet, 1998-04-06, av Margareta Norlin, journalist.  

Forts. nästa sida 
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- Bilaga 8 

 

Flickan, mamman och demonerna 

Filmrutan, 2016-04-14, Louise Lagerström 
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- Bilaga 9 

Plågsamt och otäckt att se 
Aftonbladet, 2016-04-15, Jens Peterson 

 

 

 

 

 

 


