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The aim of this thesis is to examine if fiction books can be used as a support for 
young adults in families where one of the parents suffer from mental illness. I 
have used a qualitative method and have made a content analysis on five fiction 
books for young adults. The fiction books were found on a list of book 
recommendations published on Psykiatri Skåne’s webpage dedicated for relatives 
of people that suffer from mental illness. The document with recommended books 
included 27 fiction books of which I, out of the following two criterions, the 
selected age group for the book and the availability on the public library, selected 
five for my study. The structure of this study is composed out of these queries: 
How the main character is being described, his or her view on the mental illness 
and if the descriptions in the fiction books are being captured in ways that a youth 
with a mental ill parent can relate to. By studying those subjects and using a 
theory on envisionment in reading by Judith Langer (2005) the following question 
can be answered; can fiction books be used as support to a youth with a mental ill 
parent? 
 
My study shows that fiction books are representing a picture well captured with 
previous studies on this selected group. The analysis has eight themes regarding 
descriptions and out of the eight I have found scientific research that confirms 
seven of them. The descriptions vary in all five books and do not show an 
identical representation, but several of the main characters have characteristics in 
common. For example, they have a wish to be ”just like anyone else”, and they 
are self-dependent, caring, have a big need of control and are often feeling 
worried. In the second part of the analysis I discuss how the descriptions can be 
used as a support by presenting four strategies; identification, overlooking of the 
own situation, reassessment and inspiration. The study shows that fiction can be 
used as a support, but that it is a process depending on the reader’s ability and 
motivation to embrace the literature.  
 
Keywords: Young adults, fiction books, mental health, mental illness, envisioning 
literature, support through reading 
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Förord 
 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till min familj som varit ett stöd under hela 

uppsatsprocessen. De har bollat idéer med mig och hjälpt mig med inspiration till 

att tänka i nya banor när jag fastnat i min process. Ett särskilt stort tack till mina 

föräldrar som fått mig att se och uppleva litteraturens kraft från tidig ålder. Vill 

även passa på att tacka min handledare Anders för stöd under uppsatsskrivandets 

gång.  

 

Kerstin Törnsäter Johnsson, Lund den 22:a maj 2016	   	  
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Problemformulering  
Kulturens roll inom socialt arbete och psykiatri 
I Sverige lever uppskattningsvis 70 000-100 000 barn med en förälder som lider 

av någon form av psykisk ohälsa. Det är mer än en elev i varje klass för att sätta 

det i ett perspektiv (Raoul Wallenberg Academy 2015). Det finns i dagsläget 

ingen faktisk siffra då studier kring denna grupp antingen görs inom den 

psykiatriska öppenvården eller inom slutenvården. De senaste svenska studierna 

har varit kortare studier varpå differensen är stor och inte går att konkretisera. 

Likaså finns ingen statistik på de barn vars förälder inte har sökt sig till psykiatrin 

(Skerfving 2015). Inom psykiatri och sjukvård har denna grupp länge blivit 

åsidosatt då man inte vet hur man rent praktiskt ska komma i kontakt med barnen 

då de inte själva är patienter. Samhällets syn på människor med psykisk ohälsa 

har förändrats drastiskt. Förr tog professionella inom psykiatrin för givet att 

psykiskt sjuka inte var föräldrar, varpå ingen rutin kring deras barn ansågs vara 

nödvändig. Selma Freiberg, en amerikansk barnpsykoanalytiker på 1970-talet, var 

en av de första att uppmärksamma denna grupp med barn och hon myntade 

begreppet "de osynliga barnen", ett begrepp som än idag används för att benämna 

gruppen. Ett begrepp som anspelar på hur bortglömda barnen till psykiskt sjuka 

föräldrar är och hur de förr var ”osynliga” i patienternas journaler. I Sverige 

började dessa barn uppmärksammas först under slutet av 1990-talet i och med den 

ökade individualiseringen och nedläggningen av mentalsjukhus (ibid). Det 

praktiska arbetet kring hur uppsökandet av barnen ska ske och arbetet för att 

upplysa denna grupp kvarstår än idag trots att närmare 20 år har gått (Psykiatri 

Skåne 2012).  

Studier kring barn vars föräldrar lider av psykisk ohälsa visar att barnen känner 

att de inte får tillräckligt stöd och information och önskar vara delaktiga i 

processen kring förälderns sjukdom (Skerfving 2015, Gladstone et al 2011, 

Trondsen 2012). Bristen på information till denna grupp har uppmärksammats av 

Regeringen och år 2010 gjordes en lagändring där information till anhöriga barn 

vid psykisk ohälsa numera måste tas i beaktning och att behandlare måste ta reda 

på om en patient har barn (2g § Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Den nya 

lagändringen till trots kvarstår ändå problemet med att komma i kontakt med 

barnen och verktyg saknas för att kunna se till barnens behov. Trots att de flesta 
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psykiatrimottagningar har nya rutiner och riktlinjer kring hur de ska arbeta med 

gruppen så följs de sällan och få barn blir erbjudna någon form av insats 

(Psykiatri Skåne 2012). 

När psykiatrin och sjukvården inte har haft framgång med att belysa dessa barn 

har ett annat fält haft framgång. I det kulturella fältet har barn till psykiskt sjuka 

föräldrar istället blivit synligare och är här långt ifrån osynliga. Högaktuellt just 

nu är Susanne Ostens spelfilm "Flickan mamman och demonerna", baserad på 

hennes egen uppväxt med en ensamstående mamma som led av schizofreni 

(Aschenbrenner 2016). Ett annat exempel är teaterprojektet "De osynliga barnen " 

som pågick i Stockholm mellan år 2009 och 2012. Projektet består av tre 

teaterföreställningar framförda av teatergruppen Molière Ensemblen som skrivit 

manus i samverkan med Psykiatrin Södra i Stockholm. Pjäserna handlar om att 

vara ung och växa upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Projektets mål 

var att öppna upp till samtal och bryta det stigma och tabu som finns kring att 

prata om psykisk ohälsa bland unga (Raoul Wallenberg Academy 2015). Efter 

föreställningarna hade en psykolog samtal med barnen om hur de upplevde 

föreställningen och de känslor som uppstod (Olsson 2009). Detta är ett tydligt 

samarbete där psykiatrin tar hjälp av ett annat fält för att nå ut till en annars 

svåråtkomlig grupp. 

Utöver dramatiseringar så finns det även mycket litteratur som handlar om barn 

som växer upp med en psykiskt sjuk förälder, många självbiografiska böcker men 

även fiktiva skönlitterära verk. Flera av författarna till de fiktiva böckerna är 

själva aktiva inom det sociala fältet eller psykiatrin. Bland annat Jenny Jägerfeld 

som arbetar som psykolog och Frida Söderberg som är kurator inom 

rättspsykiatri. Både Jägerfeld och Söderberg får inspiration till böckerna från 

verkligheten och vill skriva så verklighetstroget som möjligt så att de unga kan 

relatera till böckerna (Tenfält 2011, Barkman 2011). Söderberg upplevde en brist 

på material till barn med föräldrar som var aktiva inom rättspsykiatrin varpå hon 

tog saken i egna händer och började skriva. Hennes böcker används av både 

socialtjänst och psykiatri runt om i Sverige för att hjälpa barn och unga att få ökad 

förståelse för sin situation och kunna relatera till någon annan i samma sits 

(Tenfält 2011). 
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Beskrivning av studien 
Under min tid på socionomprogrammet har barn till föräldrar som lider av psykisk 

ohälsa kommit att intressera mig. Det är en grupp det talas väldigt lite om på 

Socialhögskolan och valet av ämne i denna studie var därför för mig givet.  

Genom internetsökningar på organisationer som riktade sig till barn till psykiskt 

sjuka så började jag notera att kultur var ett vanligt förekommande sätt för att nå 

ut med information till barn och unga. Flera av hemsidorna länkade till korta 

dokumentärer, radioprogram, tips på spelfilmer samt litteratur. Detta väckte ett 

intresse för att studera hur kultur kan fungera som stöd och valet i denna studie 

föll på litteratur. På Psykiatri Skånes hemsida ”Barn som anhöriga inom 

psykiatrin” kom jag över en litteraturlista som jag valde att utgå ifrån. Av listan på 

skönlitterära böcker som visade sig innehålla både romaner och bilderböcker, så 

visade det sig att endast tre av de tjugosju kategoriserades som självbiografiska. 

Flertalet av böckerna var alltså fiktiva böcker och inte uttalat baserat på egen 

erfarenhet från författaren eller facklitteratur baserad på vetenskaplig fakta. 

Tidigare nämnda författare Jägerfeld och Söderberg finns med på listan men även 

författare utan en tydlig koppling till socialt arbete eller psykiatri. Skönlitterära 

böcker har inte några vetenskapliga regler att följa utan kan formulera historier 

utefter hur författaren önskar. Dessa böcker kan vara verklighetstrogna men kan 

även skildra konstlade händelser och innehållet belysa annat än de facklitterära 

böckerna kan. Författaren kan därmed styra historien som denne vill och skapa 

personligheter utefter vad denne tror att läsaren kommer uppskatta.  

Att dessa fiktiva böcker utgjorde majoriteten av böckerna på listan med boktips 

väckte mitt intresse att studera hur författarna väljer att beskriva familjer där en 

förälder lider av psykisk ohälsa och hur dessa berättelser kan påverka läsaren. Hur 

kommer det sig att Psykiatri Skåne rekommenderar fiktiva böcker till ungdomar? 

Att ha dessa böcker publicerade på en lista med boktips skapar ett antagande om 

att böckerna kan fungera som stöd. Men var kommer detta antagandet ifrån? Är 

det så givet att skönlitteratur kan användas som stöd att det inte behöver 

motiveras? På Psykiatri Skånes hemsida ”Barn som anhöriga i Psykiatrin” 

presenteras en länk till litteraturlistan men länken presenteras utan förklaring till 

hur böckerna ska kunna komma till användning för läsaren. 
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För att ta reda på om skönlitteratur kan fungera som ett redskap att arbeta med 

vad gäller gruppen unga anhöriga inom socialt arbete och psykiatri har jag använt 

mig av en teori om litterär förståelse. Att använda litteratur för att utforska sig 

själv och andras möjligheter och lära genom fiktion finns det flera litterära teorier 

kring. I denna studie kommer Judith Langers teori om litterära 

föreställningsvärldar främst användas. Langers (2005) teori bygger på ett sjuårigt 

projekt där hon studerat hur litterär fantasi kan användas för att utforska 

möjligheter, hjälpa till att lösa problem samt att få förståelse för andra människor. 

Genom att analysera beskrivningar av unga med en psykiskt sjuk förälder och 

använda mig av Langers teori vill jag svara på om skönlitteratur kan ge stöd.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka om skönlitteratur kan ge stöd till unga 

med en förälder som lider av psykisk ohälsa. Detta genom att svara på följande 

frågor; 

• Hur framställs huvudpersonen i boken samt dennes syn på förälderns 

psykiska ohälsa? 

• Förmedlar böckerna en bild som unga som har en förälder med psykisk 

ohälsa kan identifiera sig med? 

• Kan dessa beskrivningar utgöra en möjlighet till stöd för unga med en 

förälder som lider av psykisk ohälsa?  

Begreppsmässiga klargöranden 
I detta kapitel presenteras vad jag i denna uppsats menar med psykisk ohälsa samt 

en kort presentation över de sjukdomstillstånd som förekommer i de skönlitterära 

böckerna.  

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp då det innefattar allt från psykiska 

sjukdomar till att känna att ens psykiska tillstånd besvärar en i det vardagliga livet 

genom exempelvis oro, ängslan eller ångest (Habilitering & Hälsa 2016a). Att lida 

av psykisk ohälsa är att befinna sig i ett tillstånd som drabbar personligheten, 

känslolivet samt hjärnans förmåga att tänka och tolka sinnesintryck 

(Nationalencyklopedin 2016). Psykisk ohälsa eller psykisk störning är ett 

samlingsbegrepp för tillstånd som i diagnosmanualen ICD-10 klassas som 
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psykiska sjukdomar, psykiska syndrom och beteendestörningar. Den psykiska 

störningen skiljer sig från lidande kopplat till andra livskriser genom 

beteendeavvikelser som orsakar lidande och funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa 

är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige (Nationalencyklopedin 

2016). I Sverige används förutom ICD-10 som är skapad av 

Världshälsoorganisationen (WHO) även diagnosmanualen DSM-5 som är skapad 

av American Psychiatric Association (APA). De två systemen har tidigare vart 

samstämmiga vad gäller de flesta diagnoser men har i och med den senaste 

upplagan av DSM-5 börjat gå alltmer ifrån varandra i flera avseenden. Den 

diagnos där detta märks allt tydligare är i diagnoser som faller inom 

autismspektrumstörningar, där många kliniker föredrar manualen DSM-5 framför 

ICD-10 som annars är den klassifikation som Socialstyrelsen har beslutat att ska 

användas i Sverige (Habilitering & Hälsa 2016b) 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av begreppet psykisk ohälsa när 

jag talar om både föräldrar med en psykisk diagnos samt om föräldrar som uttalat 

upplever problem med sin psykiska hälsa. Vilken typ av psykisk ohälsa som 

föräldrarna i de studerade böckerna har varierar. I en av böckerna beskrivs 

sjukdomen schizofreni och karaktären ser villfarelser och hör röster som styr 

denne och manar till att utföra vissa handlingar. Dessa vanföreställningar och 

hallucination hör till de symptom som ska föreligga för att kunna sätta diagnosen 

schizofreni (American Psychiatric Association 2013, 44). En annan av böckerna 

beskrivs en kvinna som får diagnosen Aspergers syndrom som är ett tillstånd som 

numera ingår i diagnosen autismspektrumstörning och kallas ofta i dagligt tal för 

högfungerande autism. Vid autism är det vanligt att ha svårt för sociala kontakter 

och det är även vanligt att personen har ett starkt specialintresse (American 

Psychiatric Association 2013, 22-23). Båda dessa symtom beskrivs hos kvinnan i 

boken. Tre böcker beskriver föräldrar som lider av djup depression och är 

självmordsbenägna varav en av karaktärerna utvecklar en depression med 

vanföreställningar och hallucinationer. I en av böckerna beskrivs diagnosen 

egentlig depression. För att få diagnosen egentlig depression ska patienten ha känt 

sig nedstämd eller känt ett minskat intresse eller glädje samt ytterligare fyra av de 

symptom kring sjukdomen som tas upp i DSM-5 (American Psychiatric 

Association 2013, 82-83). Dessa ska ha förlegat under minst en tvåveckors period 

och orsaka signifikant lidande samt försämrad funktion socialt (ibid). En 



10 
	  

depression med vanföreställningar och hallucinationer kallas för depression med 

psykotiska symtom. Dessa är antingen stämningskongruenta med depressiva 

teman som ofta handlar om att känna sig otillräcklig, skuld, död och välförtjänt 

bestraffning eller så är de stämningsinkongruenta symtom där innehållet dels 

innehåller de nämnda depressiva symtomen men även andra (American 

Psychiatric Association 2013, 96-97). Kvinnan i boken med psykotisk depression 

har stämningskongruenta symtom.  

Kunskapsläget 
I informationssökandet har jag inte funnit några studier som berör mitt exakta 

område, om skönlitteratur kan användas som stöd för barn som är anhöriga till 

psykiskt sjuka föräldrar. På kandidatuppsatsnivå finns det däremot flera 

textanalyser som handlar om psykisk ohälsa och skönlitteratur. Jag har även 

funnit en textanalys som handlar just om barn som anhöriga men som bygger på 

självbiografier och författarens upplevelser om barndomen och inte om böckerna 

kan användas som stöd för dess läsare. 

För att hitta tidigare forskning inom området har jag i denna uppsats använt 

mig av Lunds Universitets LUBsearch, Google Schoolar, Sage Publications, 

Libris samt Uppsala Universitets portal DiVA. Sökord jag använt mig av har 

varit; ungdomar, barn, psykisk ohälsa, föräldrar, ungdomslitteratur, skola, 

skönlitteratur. Samma sökord har även använts på engelska för att hitta 

internationella studier. För att hitta ytterligare källor samt förstahandsinformation 

har jag även gått igenom referenslistor på avhandlingar inom området.  

Då min studie befinner sig i ett gränsland mellan det sociala arbetet och det 

kulturella fältet har jag sökt efter forskning som handlar både om barn som 

anhöriga vid psykisk ohälsa samt forskning kring ungdomar och läsning. För att få 

en bild av kunskapsläget kring unga som anhöriga vid psykisk ohälsa har jag sökt 

mig till studier som handlar om barnens uppväxtvillkor och där deras tankar och 

syn på sin barndom presenteras. Fyra studier introduceras varav tre är kvalitativa 

studier och handlar om uppväxt och vardagslivet för dessa unga. I samtliga studier 

togs skolans roll upp varpå jag även inkluderat en rapport om hur skolan arbetar 

för att upptäcka barn i riskmiljöer. Kring litteraturens påverkan på unga 

presenterar jag sju studier varav fyra är finansierade av vetenskapsrådet och 
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publicerade i en gemensam bok om fiktionsläsning. Av dessa presenterar jag 

projektet i sin helhet samt går mer djupgående in på Wennerström Wohrne (2015) 

studie om läsning och självreflektion. Två studier handlar om tonårsflickors 

läsning och läsandets samband med det egna livet, en doktorsavhandling med 

fokus på genus (Ulfgard 2002) samt en masteruppsats om böcker som läsaren 

anser påverkat dess liv (Bährebring 2004). För att få en bild av hur ungdomar 

tolkar ”sanna historier” presenteras Annette Årheims (2007) avhandling kring 

ungas tolkningsstrategier.  

I denna uppsats kommer kunskapsläget användas för att spegla mitt resultat 

och kunna besvara min andra forskningsfråga. Fokus kommer ligga på barn som 

anhöriga och deras uppväxtvillkor medan studierna kring ungdomars läsning 

kommer fungera som stöd för hur unga använder litteratur och tolkar text.  

Uppväxtvillkor för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 
Inom ämnet barn som anhörig vid psykisk ohälsa har Annemi Skerfving (2015) 

forskat under flera år och doktorerade med avhandlingen Barn till föräldrar med 

psykisk ohälsa: barndom och uppväxtvillkor. Studien bygger på intervjuer med 

totalt 28 barn som deltog i en stödgrupp för unga med en förälder som lider av 

psykisk ohälsa. Studien gjordes på barn i åldrarna 10-18 år och problematiken hos 

deras föräldrar varierade brett från mildare symptom till sjukdomar som bipolära 

syndrom och schizofreni. Studien vittnade om att många har haft en hård barndom 

och har kommit att ta mycket ansvar redan från tidig ålder. Många barn och 

ungdomar upplever även en viss oro över sin egen psykiska hälsa. Flera av barnen 

hade själva haft suicidtankar och kände en brist på stöd utifrån och även att det 

stöd som erbjöds inte var bra nog eller tillräckligt för dem (ibid).  

Gladstone et al (2011) har gjort en textanalys på 20 kvalitativa studier som 

handlar om unga med psykiskt sjuka föräldrar för att kartlägga barnens 

erfarenheter. Studien berör tre teman, påverkan av förälderns sjukdom i det 

vardagliga livet, hur barnet hanterar vardagsupplevelser samt hur barnet förstår 

den psykiska ohälsan. Studien visar att barn och föräldrar har olika idéer om vad 

som är barnets bästa i dessa familjer. Barn vill ha information och vara medvetna 

om vad som händer den sjuke föräldern och information om sjukdomen. 

Föräldrarna tror istället att mer information kommer leda till att barnet känner att 

de får ett för stort ansvar och många försöker därför hålla barnen utanför. Detta 
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beskriver de unga som något som tär på dem och får dem också att känna sig 

utanför (Gladstone et al 2011).  

Den norska forskaren Trondsen (2012) har gjort en tvåårig studie på ett 

självhjälpforum där ungdomar mellan 15-18 år som har minst en förälder med 

psykisk ohälsa diskuterade olika ämnen och fungerade som ett stöd för varandra i 

vardagen. Materialet bygger på mer än 200 meddelanden och Trondsen själv var 

delaktig på forumet som en moderator och hade själv diskussioner med deltagarna 

för att främja kommunikationen i gruppen. Målet med studien var att få mer 

information om processer, händelser och frågor vad gäller dessa unga och deras 

situation som anhörig. Precis som i Gladstone et al (2011) studie visade Trondsen 

(2012) på vikten av information till barnen och tog upp ett exempel på en ungdom 

som beskrev sin frustration över att denne inte fick veta sin mammas diagnos. 

Studierna tar upp hur stigma och skam leder till att familjen ofta vill att samtal om 

sjukdomen ska stanna innanför husets väggar vilket gör att många unga inte vill 

dela med sig till andra eller be om hjälp (Gladstone et al 2011, Trondsen 2012). 

Skolan nämns ofta som en fristad där man inte behöver tänka på situationen i 

hemmet, men samtidigt känner många unga att de sticker ut ur normen och blir 

sedda som annorlunda i skolan på grund av familjesituationen (Gladstone et al 

2011, Skerfving 2015). Skolans roll för dessa unga har uppmärksammats av 

Tobias Elgán och Håkan Leifman (2010) som i sin studie kartlägger hur svenska 

skolor utbildar personal och arbetar med handlingsplaner kring barn i riskmiljöer. 

Studien handlar om barn i missbruksmiljö men visar på att skolan använder 

samma medel även med elever som de misstänker lever i en riskmiljö på grund av 

förälderns psykiska hälsa. Studien visar att skolorna har stora brister vad gäller att 

notera hur barnen mår samt även hur de praktiskt ska gå tillväga om de misstänker 

att ett barn har det tufft i hemmiljön. Endast 33 % av de tillfrågade skolorna har 

en policy för hur de skall hantera situationen och få skolor har personal med 

utbildning kring unga i riskmiljöer (ibid).  

I Trondsens (2012) studie tas det upp hur dessa unga har svårt att prata om sin 

situation med andra, både vänner och professionella. De tror att den andre inte ska 

förstå och känner att det är en tuff situation att sitta ansikte mot ansikte mot en 

obekant även om det är en professionell kontakt. En ungdom tog även upp att 

denna upplevt svårigheter med att söka sig till professionell hjälp. Denne 

upplevde det som en jobbig process att öppna upp sig inför en främling och tog 
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även upp den otrygghet som uppstår då man vet att denna kontakt kan brytas och 

då bytas ut mot en annan kontakt mot ungdomens vilja. Denne upplevde en rädsla 

över att hamna i ett system där denne blev flyttat omkring mellan professionella 

vilket gjorde att denne hellre avstod från hjälp (Trondsen 2012).  

Forskning kring ungdomars läsande 
Litteraturen på undantag är ett gemensamt verk av fyra litteraturforskare som 

presenterar sina studier på ”unga vuxna” i 16-25 årsåldern (Pettersson et al 2015). 

Studierna hade som syfte att kartlägga hur unga vuxnas fiktionsläsning ser ut i 

dagens Sverige. Tyngdpunkten i projektet har varit att studera unga vuxnas 

litterära färdighet, lässtrategier, förmåga att utveckla omvärldsorientering och 

självreflektion samt kartlägga ungas attityd till litteratur och läsning (Pettersson 

2015). Boken består av dessa tre olika delar och tillsammans ger de en bild av hur 

unga vuxna använder sig av litteratur samt vad de har för relation till 

skönlitterärläsning. Studierna bygger på över 500 respondenter och har fortlöpt 

under flera år (Pettersson et al 2015). I boken presenteras sammanlagt nio studier 

vilket medför svårigheter i att kortfattat presentera resultatet men den komponent 

som visat sig påverka hur väl unga vuxna tar till sig av fiktiva texter handlar om 

läsvana och erfarenhet. Även vilken inställning läsaren har till texten påverkar, 

om denne läser på eget initiativ är denna mer mottaglig för innehållet än vid 

läsning påtvingat av lärare i skolan (ibid).  

Maria Wennerström Wohrne (2015) presenterar sin studie gjord på elever från 

tre olika gymnasieinriktningar samt en klass vid en folkhögskola där samtliga har 

läst Cora Sandels novell Konsten av mörda. En bok om en ogift mammas 

självmord i Frankrike på 1920-talet och som har använts för att se elevernas 

samspel mellan tolkning och självreflektion i deras läsning. Av studien 

framkommer att få av respondenterna gjorde en tolkning av texten som de 

upplevde hade påverkat deras moraluppfattning eller att de känt att de kunde 

relatera till historien. Språket i texten är viktigt för den litterära förståelsen och 

även uppbyggnaden av meningar påverkar hur väl läsaren kan ta texten till sig. 

Könet på huvudpersonen påverkar även hur väl vi förhåller oss till texter och 

studier visar att det är lättare att relatera till innehållet när huvudpersonen är av 

samma kön som läsaren. Wennerströms Wohrnes (2015) studie hade en ojämn 

könsfördelning på respondenterna och hade fler (77 %) manliga respondenter. 
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Huvudkaraktären i novellen var en kvinna vilket troligen har påverkat resultatet. 

Novellen är dessutom publicerad år 1935 och har därmed ett språk som kan 

upplevas som svårt och främmande för unga med många ord och begrepp som nu 

anses omoderna och därmed kan göra texten svår att läsa (Wennerström Wohrne 

2015). 

 Att man lättare tar texten till sig om huvudpersonens kön är av samma som 

läsarens stämmer även in på vad Bährebrings (2004) fann i sin studie om litteratur 

som påverkat unga kvinnor. Studien bygger på intervjuer med åtta kvinnor och 

handlar om den skönlitteratur de läst och som de anser har påverkat deras 

identitetsbildning. De böcker kvinnorna presenterade var av varierad genre och 

studien visade på att samtliga kvinnor hade läst böcker som på något vis hade satt 

prägel på deras liv. Det varierade ifrån att vara en källa till att våga söka sig till ett 

nytt yrke, hur de ser på andra medmänniskor och även hur de ser på sig själva och 

sina egna möjligheter. De böcker som de anser har haft påverkan på sin identitet 

har varit litteratur med kopplingar till deras egna intressen, bekymmer samt 

ambitioner. Informanterna i studien föredrar att läsa skönlitteratur som handlar om 

unga kvinnor där de kan dra kopplingar till sitt eget liv och situation. En del 

respondenter menar på att de i läsandet kan känna att de utvecklar en relation till 

huvudpersonen, liknande en relation man har med en vän (ibid). Ulfgards (2002) 

studie visar även den på hur unga utvecklar en relation till huvudpersonen genom 

läsandet. I studien fann hon hur de unga kvinnliga respondenterna sökte sig till 

litteratur där de kunde hitta starka förebilder men detta kunde även bli 

underordnat ifall böckerna innehöll romantik och erotik vilket i vissa fall då gick 

före vikten av en stark förebild. Studien noterade även hur många av de unga 

kvinnorna kunde läsa stereotypiska skildringar kring människor och grupper utan 

att kritiskt reflektera över beskrivningarna. Studien ställer sig kritisk till hur 

skolan hanterar ungas läsande av skönlitteratur och kopplar det till de mål som 

presenteras i läroplanen kring hur läsandet ska bidra till ”… Möjligheter till 

empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövning 

av värderingar och attityder” (Ulfgard 2002, 342). Hon menar på att skolan 

behöver öva elever i att diskutera kritiskt kring litteratur för att få unga att reagera 

på stereotypiska porträtteringar som annars kan leda till att bygga på fördomar, 

rasism och stereotypa könsroller (ibid). 
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Ungas okritiska läsande tas även upp i Annette Årheims (2007) 

doktorsavhandling När realismen blir orealistisk upp. Det är en studie kring hur 

unga tolkar ”sanna historier” i form av självbiografisk skönlitteratur och 

verklighetsbaserade böcker och hur de ställer sig till innehållet i boken. I boken 

använder hon uttrycket faktion, en bok som är en hybrid mellan fakta och fiktion. 

Studien bygger på erfarenheter från en gymnasieklass om deras läsning och hon 

följde klassen under hela gymnasietiden. Avhandlingen tar upp hur unga ofta helt 

okritiskt tar till sig det som självbiografierna beskriver utan att reflektera över 

författarens roll och sanningshalten i boken. Vid läsning av faktion ställer läsaren 

ofta mindre krav på författaren än vid läsning av fakta då läsaren förväntas att det 

finns bevis för de ställningstagande som presenteras (Årheim 2007, 22). Att veta 

omständigheter kring författarens liv påverkar även hur de unga tolkar böckerna 

och sanningshalten i dem (ibid, 32-33).   

Teoretiska resonemang och begrepp 
I denna del kommer jag att beskriva de teoretiska resonemang jag använt mig av i 

denna studie. Studien stadgas av två teorier, dels en allomfattande teori där jag 

valt att se min empiri i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och dels en teori på 

mellannivå som jag kommer att använda mig av i analysen. Teorin på mellannivå 

är en teori om litterära föreställningsvärldar av Judith Langer (2005) som menar 

att litteratur påverkar barns kognitiva, kritiska och mänskliga utveckling. Vidare 

har jag även tagit stöd av Louise Rosenblatts (2002) teori om litteraturläsning som 

utforskning och upptäcktsresa. Langers teori har starka kopplingar till Rosenblatt, 

som är att se som en förgrundsgestalt varpå jag valt att använda delar av hennes 

teori för att stötta upp Langer. Både Langer och Rosenblatts verk är främst 

fokuserade på hur skönlitteratur kan främja elever i skolan så jag kommer att 

fokusera på själv kärnan i teorin, det nya upptäckandet och läsandets faser. 

Genom att studera om skönlitteratur kan vara ett stöd för unga analyseras ett 

redskap som används av socialtjänst och psykiatri idag men som saknar en uttalad 

motivering, varken till om det fungerar som stöd eller hur stödet då rent praktiskt 

skulle kunna uppkomma. Med hjälp av teorier kring litterär förståelse kan detta 

analyseras och påvisa om skönlitteratur kan fungera som material för att ge stöd.  
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Socialkonstruktivism  
Socialkonstruktivism är en gren inom vetenskapen som menar på att all vår 

kunskap och vårt vetande är socialt konstruerade faktorer. Den kunskap vi 

människor besitter har vi fått utifrån det språk vi lärt oss under vår uppväxt, våra 

tankar och idéer utvecklas således i språket som redan har strukturerat upp en 

verklighet för oss. Att vi kan uppfatta ett föremål beror på att vi genom språket 

har lärt oss vad detta föremål är, hur det ser ut och vad det kan användas till. Även 

språket är socialt konstruerat och därför blir även vår uppfattning om vad vi vet en 

social konstruktion (Wenneberg 2001, 12).  

Socialkonstruktivism är ett begrepp som är väldigt brett och har flera 

innebörder. Grunden är att allt är socialt konstruerat men olika grenar inom 

socialkonstruktivismen tolkar detta mer eller mindre radikalt. Wenneberg (2001) 

har i boken Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv gjort en 

introduktion till dessa olika sätt att använda sig av socialkonstruktivism och gör 

en indelning i fyra olika former av socialkunstruktivism. I denna studie har jag 

använt mig av vad Wenneberg skulle beskriva som socialkonstruktivism som en 

social teori. Inom denna socialkonstruktivism finns det ett flertal teoretiska 

förklaringsmodeller på hur det sociala är uppbyggt och verkar men den 

gemensamma nämnaren är att de försöker svara på hur det sociala skapas och 

kontinuerligt återskapas (ibid). En förklaringsmodell av det sociala är Berger och 

Luckmann vars teori bygger på tre grundpelare ”Samhället är en mänsklig 

produkt. Samhället utgör en objektiv verklighet. Människan är en social produkt” 

(Ibid, 70-71). De tre något motsägelsefulla påstående utgör den grund teorin 

bygger på och dessa kopplas samman genom externalisering, objektivering och 

internalisering. Teorin går att se som ett orsakssamband som börjar med att vi 

människor har en benägenhet för att skapa vanor. Då vi människor integrerar med 

andra sprids dessa och en externalisering sker. Dessa vanor blir till institutioner 

som vi människor förbestämt tillägnar oss och en objektivering sker. Vi har alltså 

vanor och en social verklighet skapad av språket och andras vanor som vi tar för 

givna. Barn som föds tar del av dessa och internaliserar dem och vi blir genom 

detta en social individ (Wenneberg 2001, 72). 

”De mänskliga uttrycken för känslor och tankar kan objektifieras, det vill säga 

att de manifesterar sig i produkter av mänsklig aktivitet som är tillgängliga både 
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för dem som producerar dem och för andra människor som element i en 

gemensam värld” (Berger och Luckmann 1979/2003, 48). Det är genom dessa 

sociala konstruktioner som jag i denna uppsats kan tolka de beskrivningar jag 

finner i böckerna. Uttryck och ord skapar tillsammans en social konstruktion av 

ett beteende som jag har lärt mig genom språket. Dessa typifieringar utgör 

institutioner som bygger på en historia om hur de kom till. Utan historia skulle 

inte institutionen finnas till utan institutionen är en produkt av sin historia (Ibid, 

70-71). Det gör beskrivningar intressanta att studera eftersom de inte är konstanta 

utan förändras över tid.  

Litterära föreställningsvärldar 
Judith Langer (2005) är professor vid State University of New York och har 

skrivit boken Litterära föreställningsvärldar som grundar sig på ett sjuårigt 

forskningsprojekt kring litteratur. I hennes bok beskriver hon sina idéer om hur 

litterär fantasi kan användas som ett redskap i vardagen för att utforska 

möjligheter, lösa problem och förstå andra människor. Berättelser förser oss med 

redskap för att uppmärksamma oss själva och även återskapa oss och befästa den 

vi är. Litteraturen låter människan se sin potential och när litteraturen är som bäst 

provocerar den våra intellekt och kan gör saker mer mänskliga och få oss att se 

livet, tankar och handlingar i olika perspektiv. Fantasin blir ett hjälpmedel för att 

skapa nya kombinationer eller alternativ. Den kan hjälpa oss att resonera och se 

på fenomen annorlunda. Detta sker när vi upplever litteratur och tillåter den att ta 

oss in i en föreställningsvärld. Dessa föreställningsvärldar byggs upp i våra sinnen 

och är unika hos varje individ och vävs fram utifrån våra egna upplevelser, 

kulturella erfarenheter och relationen som man har till upplevelsen. 

Föreställningsvärlden påverkas av vad man vet, hur man mår och efter vad man är 

ute efter och är en uppsättning av bilder, idéer, frågor, förväntningar och allt som 

fyller ens tankar när vi läser. Föreställningsvärldar kretsar hela tiden kring 

förändring, vilket är deras byggsten. Genom läsningen tar vi hela tiden tar till oss 

ny information som leder till att det vi nyss trodde var konstant förändras. Det går 

att beskriva som en interaktion mellan läsare och den text och byggandet av 

föreställningsvärldar som ett skapande av sammanhang och mening (ibid).  

Föreställningsvärldar byggs upp i fyra olika faser, dessa är inte linjära utan kan 

skifta under läsningens gång men alla faser har specifika mönster. 
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Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. I denna fas befinner 

man sig när man är helt ny med ett material och ens föreställningsvärldar bygger 

främst på egna erfarenheter. 

Fas 2: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. I denna fas fördjupar 

man sig i textvärlden och går in i texten på djupet och söker förståelse för att 

bygga vidare ens upplevelse. 

Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man vet. I denna fas bygger man inte 

föreställningsvärldar längre utan föreställningsvärlden börjar istället påverka livet 

och kunskapen. Det sker ett samspel mellan vår fiktiva och vår riktiga värld och 

detta kan ske när vi läser en text som berör oss på djupet.  

Fas 4: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. I denna fas begrundar vi över 

vår upplevelse och fokuserar på vad vi läst, författaren, syftet med texten och blir 

kritiker (Langer 2005, 30-35).  

Faserna har olika fokus och de första två byggs upp av våra tankar medan de 

andra två fokuserar på erfarenhet och kunskap om verkligheten. Genom faserna 

blir det möjligt att se på en händelse på flera olika sätt och vi går från 

informationssökning till fördjupning vidare till insikt för att i den fjärde fasen 

reflektera över textens betydelse (ibid, 35). I denna uppsats kommer de olika 

faserna användas för att diskutera om beskrivningarna kan användas som stöd för 

läsaren. Genom de första två faserna är vikten av identifikation central och därför 

kommer skildringarna i böckerna jämföras med tidigare studier kring barn med 

psykiskt sjuka föräldrar. Fas tre och fyra kommer stå till grund för om läsaren kan 

komma att ändra sitt sätt att tänka och lära sig av litteraturen för att genom detta 

kunna uppleva ett stöd genom läsningen.   

Litteraturläsning som en upptäcktsresa 
Louise Rosenblatts (2002) teori går ut på att se läsning som en upptäcktsresa 

genom det samspel som sker mellan texten och dess läsare. En läsakt är en aktiv 

händelse som är helt unik i sitt slag och präglas av de förutsättningar som finns i 

stunden och en läsakt kan aldrig upprepas på exakt samma sätt (ibid, 5). Under 

1930-talet var Rosenblatt med och skrev ett antal böcker om ämnen som berörde 

etiska och moraliska frågor kring mänskliga relationer i både samhället och inom 

familjen. Dessa böcker använde hon sedan i undervisning med elever och gjorde 

jämförelser mellan hur de tog sig an dessa faktaböcker och hur de diskuterade 



19 
	  

kring dem och hur samma elever fick liknande kunskap genom att diskutera 

skönlitteratur. Genom att diskutera de skönlitterära böckerna och berätta hur de 

känt under läsningen och genom att dra paralleller till egna erfarenheter skapade 

de en mening med texten och Rosenblatt upplevde att denna personligt präglade 

diskussion satte en djupare insikt i eleverna än vad de fick genom faktaläsning. 

Hon fann att båda typerna av böcker är ett bra redskap för att närma sig frågor om 

mänskliga relationer, rättigheter, etik och moral. De skönlitterära böckerna satte 

ofta djupare spår och eleverna mindes de texterna bättre än den mer opersonliga 

facklitteraturen (Rosenblatt 2002, 6-7). Efferent och estetisk läsning är två 

begrepp som hon använder sig av och som handlar om i vilket syfte man läser för 

och hon menar på att det påverkar för att man då går in i texten med olika 

erfarenheter och syftet med läsningen påverkar således hur tolkningen kommer 

ske och vad läsaren får ut av den. Den efferenta läsningen är den opersonliga där 

man tränger bort känslor och kreativ tolkning och istället tar till sig texten som 

fakta. Den estetiska läsningen är när läsaren går in i texten och upplever scener, 

stämningar och upptäcker (ibid, 10-11).  

Metod 
Då min studie kretsar kring ett abstrakt fenomen och handlar om ifall 

beskrivningar i skönlitteratur kan användas som stöd har jag använt mig av en 

kvalitativ metod. Kvalitativ metod passar för att studera fenomen som man inte 

kan förnimma, som till exempel attityder och tankar då dessa inte går att se i 

fysisk form men går att tala om (Ahrne & Svensson 2011, 12). I en kvalitativ 

analys är målet inte att mäta utan att konstatera att något existerar, hur de fungerar 

och att de förekommer (ibid).  

Min empiri består av skönlitterära böcker som skildrar familjer där en förälder 

lider av psykisk ohälsa. Då min empiri består av texter faller det sig naturligt med 

en form av textanalys. En textanalys kan göras på olika sätt och handlar om vilket 

perspektiv man har på ansatsen, i denna studie har jag valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys. I detta kapitel kommer jag gå in på hur jag bearbetat mitt 

material, fördelar och brister med metoden samt motivera mitt urval. En kortare 

beskrivning av de utvalda böckerna kommer även att avsluta detta kapitel. 
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Kvalitativ innehållsanalys 
Innehållsanalysen är i grunden en kvantitativ metod som ofta används på större 

textmaterial för att räkna ord och se hur stort fokus olika kategorier får i 

materialet (Lundman & Hällgren Graneheim 2010, 159). På senare år har 

innehållsanalysen även börjat få genomslag som en kvalitativ metod och är då 

effektiv för att tolka och granska texter. Metoden har kommit att bli frekvent 

använd inom framförallt beteendevetenskap och hälso- och sjukvård studier. Den 

kvalitativa innehållsanalysen kan användas vid både en deduktiv och induktiv 

ansats (ibid, 160). Kvalitativa studier är oftast induktiva men i denna studie 

används en deduktiv ansats och med hjälp av tidigare forskning och mitt resultat 

testar jag Langers (2005) teori på mitt material.  

En kvalitativ innehållsanalys bereds enligt en särskild process som resulterar i 

ett analysschema. Första steget i processen är att välja ut vad som ska vara 

studiens analysenheter (Lundman & Hällgren Graneheim 2010, 162). Denna 

studies analysenheter består av fem skönlitterära verk, kriterierna för dessa böcker 

kommer att presenteras under rubriken urval. Vidare så plockas delar ut i texterna 

i form av citat som är meningsbärande för analysen, dessa kallas meningsenheter 

och utgör själva grunden för innehållet i studien. Meningsenheterna kortas sedan 

ner för att bli mer lättillgängliga och sedan kodas dessa och tilldelas 

underkategorier enligt analysschema (ibid, 163-168).  

Denna studie har utgått från tre kategorier, under bearbetningen av resultatet 

kom en av dem att plockas bort för att kunna gå mer djupgående in på de andra 

två. Kategorierna som blev kvar är skildring av huvudpersonen och skildring av 

den psykiska ohälsan. Den tredje kategorin som kom att plockas bort var skildring 

av livssituationen.  

Under bearbetningen av materialet använde jag mig av överstrykningspennor i 

olika färger för att markera de stycken jag ansåg symboliserade en viss kategori. 

Första gången läste jag böckerna från pärm till pärm för att få en allmän bild av 

boken. Under andra läsningen markerade jag ut de meningsenheter jag kunde 

skildra. Vid den tredje läsningen placerade jag meningsenheterna i ett 

analysschema. Mitt analysschema gjordes i Excel med en insticksfil per bok. 

Under denna process kom jag att sålla bort flera meningsenheter då jag i snitt 

hade mellan 200-300 markerade meningsenheter per bok. De meningsenheter jag 
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behöll och förde in i Excell var citat som var tydliga i sin karaktär och beskrev 

huvudpersonen samt synen på den psykiska ohälsan konkret. De beskrivningar 

som i detta skede kom att sållas bort var skildringar som var svåra för mig att 

kunna styrka när jag citat tog de ur sitt sammanhang i form av citat. I 

analysschemat kortade jag ner meningsenheterna till kondenserade 

meningsenheter som jag sedan kodade och tilldelade teman. De teman som hade 

ett liknande innehåll kom jag att dela in i samma underkategori. 

Underkategorierna är i denna uppsats de underrubriker som presenteras vid 

analysen första del.   

Metodens förtjänster och begränsningar 
En kvalitativ innehållsanalys är en metod som är applicerbar på många olika typer 

av texter och passar vid studier av en stor mängd data (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2010, 159). Samtliga böcker i min studie är på 200-300 sidor varav 

metoden passar bra för denna typ av data. Studiens tillvägagångssätt med ett 

analysschema har även underlättat bearbetningen då data blir lätt att överskåda 

och mönster har varit lätt att finna (ibid, 162). Metoden är flexibel och har ett 

förhållandevis ostrukturerat tillvägagångssätt (Bryman 2011, 366). I min studie 

har denna flexibla framförhållning gjort att jag låtit texterna tala och på så vis 

kunnat anpassa studien efter vad texterna förmedlat. Studien var på så vis inte 

bunden till förbestämda teman utan temana har konstruerats utifrån innehållet i 

citaten. Till följd av denna flexibla metod har jag dock under arbetets gång fått ta 

bort stora delar av mitt resultat då jag har fått för många teman.  

En annan begränsning med kvalitativ forskning är att de sällan går att replikera. 

Att kvalitativ forskning ofta är subjektiv och influerades av forskaren är en av 

faktorerna till att resultatet kan komma att skilja sig om studien genomförs av en 

annan forskare (ibid, 368-369). I min studie är det här en begränsning jag inte 

kunnat påverka och mitt resultat är endast en tolkning av fenomenet.  

Studiens tillförlitlighet 
I studier med en kvalitativ ansats så är forskaren själv en del av studien och blir i 

högre utsträckning en medskapare i forskningsprocessen (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2010, 160-161). I kvalitativa studier betraktar man objekt och växlar 

mellan närhet och distans. I kvalitativa studier är det därför viktigt att visa på en 
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medvetenhet kring sin egen position och vara tydlig med hur detta kan ta sig i 

uttryck. I min studie kommer jag vara noggrann med att påpeka att det är en 

skildring jag har fått fram och att denna inte är fullständig eller absolut, utan 

istället ett sätt att se på det. 

Texters verklighetsnivå måste granskas utifrån den kontext de producerats i 

och för vilka som är den underförstådda läsekretsen (Bryman 2011, 501). Då min 

empiri består av romaner skrivna för att underhålla är jag medveten om att 

texterna kan vara överdrivna och inte representera verkligheten. Vad gäller den 

underförstådda läsekretsen så kommer jag ha i åtanke att texten är skriven för att 

tilltala unga vuxna därmed kan ord och uttryck kan kännas ovana för mig som en 

vuxen läsare. 

Då den kvalitativa innehållsanalysen grundar sig utifrån den kvantitativa 

innehållsanalysen så är många av de begrepp som används för att visa på validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet detsamma (Lundman & Hällgren Graneheim 

2010, 160-161). Detta finns det flera olika skolor som menar på att dessa inte går 

att överföra till kvalitativa studier då de bygger på olika vetenskapsteoretiska 

grunder och de menar på att andra begrepp lämpar sig bättre för kvalitativa studier 

(Bryman 2011, 351-352). I min studie kommer dessa inte gå att applicera rakt av 

då jag studerar något så abstrakt som beskrivningar vilket inte kan leda till ett 

enda svar utan bara en tolkning. Kvalitativa studier kan däremot anses vara valida 

ifall de ger en representativ bild av den aspekt de avser att förklara (ibid, 359) 

vilket jag med hjälp med tidigare forskning samt teori kommer kunna påvisa. Vad 

gäller generalisering kommer min studie inte kunna ge en bild av denna typ av 

skönlitterära böcker som helhet utan resultatet gäller endast de fem analysenheter 

studien berör.  

Urval  
Idéen till denna uppsats uppkom utifrån en litteraturlista vilket naturligt gjorde 

studien begränsad i sitt urval. Listan som finns tillgänglig på Psykiatri Skånes 

hemsida för barn som anhöriga i psykiatrin består av totalt 39 texter, främst 

böcker men även broschyrer och rapporter kring att ha en förälder med psykisk 

ohälsa. Böckerna är alltså inte valda slumpmässigt bland böcker med detta tema 

för att analyseras utan det är ett målinriktat urval vilket gör att resultatet inte 

kommer kunna generaliseras (Bryman 201, 392). Jag har valt att snäva in studien 
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ytterligare och endast valt böcker riktade till en viss åldersgrupp, unga vuxna. En 

kategori som vänder sig till unga på väg att bli vuxna och innehållet befinner sig i 

gränslandet mellan en vuxenbok och ungdomsbok (Kungliga Biblioteket 2015). 

Kategorin är förhållandevis ny och några exakta definitioner finns inte vad gäller 

en åldersbedömning, varken på bibliotek eller bokhandel. Belbin (2011) har 

skrivit en artikel om Young adult fiction men kunde inte kartlägga en exakt ålder 

mer än att författare ofta vänder sig till personer mellan 16-21 år men menar på att 

det är en kategori som lockar både yngre och äldre läsare. En specifik genre 

valdes för att lättare kunna jämföra likheter och skillnader böckerna emellan 

vilket hade vart svårare om personernas ålder varierade mycket och därmed 

befann sig i olika stadier i livet. Valet att studera böcker riktade till unga vuxna 

beror på att det för många kan upplevas som en svår period att gå från att vara ett 

barn till att bli en del av vuxenvärlden och ses som vuxen (Unga vuxna 2016). 

Därmed upplever jag att det är intressant att studera böcker som beskriver denna 

period och som utöver det skildrar hur det är att leva med en förälder som lider av 

psykisk ohälsa.   

På litteraturlistan fanns det sju böcker med märkningen ungdomsbok och som 

går under kategorin unga vuxna. Ett annat kriterium jag har haft var 

tillgängligheten på böckerna. Samtliga av böckerna finns tillgängliga på 

Sjukhusbiblioteket Skånes universitetssjukhus som inte har några regler kring 

vem som får låna utan biblioteket är tillgängligt för allmänheten. Trots det har jag 

valt att endast använda mig av böcker som dessutom finns tillgängliga genom 

Folkbiblioteken i Lund. Folkbiblioteken i Lund består av Lunds stadsbibliotek, en 

biblioteksbuss samt tio stadsdelsbibliotek. Valet av tillgänglighet vid 

Folkbiblioteken i Lund beror på att jag ser det som mer troligt att unga besöker ett 

mer närliggande bibliotek än att de lånar böcker vid sjukhusets bibliotek. Efter 

sökning på böckerna i biblioteksdatabasen återstod fem böcker. 

De skönlitterära böckerna 
Nedan följer en kort presentation av de skönlitterära böcker som utgör min empiri. 

Samtliga huvudpersoner i böckerna är mellan 16-18 år. De första tre böckerna är 

svenska böcker medan de två andra är översättningar. I beskrivningen så framgår 

vilken form av psykisk ohälsa som föräldern har samt boendesituationen för den 

unge.  



24 
	  

Här ligger jag och blöder - Jenny Jägerfeld 

Maja är 16 år och går på gymnasiet i centrala Stockholm. Hon är ensambarn och 

bor tillsammans med sin pappa men bor varannan helg hos sin mamma. Under en 

lektion i skolan skadar sig Maja och efter det försöker hon få kontakt med sin 

mamma som inte går att få tag på. Maja börjar utan sin pappas vetskap ta reda på 

vart hennes mamma befinner sig och varför hon inte går att få tag på. I ett mail till 

Majas pappa får hon reda på att mamman har genomgått en utredning och har fått 

diagnosen Aspergers syndrom.  

Jag är så jävla easy going - Jenny Jägerfeld 

Joanna är 18 år bor med sina föräldrar i Stockholm, pappan har egentlig 

depression. Hennes mamma försöker livnära sig på sitt författarskap blir allt mer 

sorgsen efter upprepade nej från bokförlag om att publicera sin bok. Joanna själv 

har ADHD och när familjens ekonomi tillslut blir helt ohållbar har de inte längre 

råd med Joannas medicin och i ett försök att få pengar hamnar Joanna in på en 

kriminell bana.  

Bryta om - Åsa Andeberg Strollo 

Minna är 16 år ska precis börja gymnasiet i förorten Skärholmen utanför 

Stockholm. Minna ser detta som en chans till att börja på nytt och skapa sig en ny 

identitet. Inför sin nya klass ljuger hon ihop en historia om en lycklig och i hennes 

ögon ”en alldeles vanlig familj”. I själva verket bor hon i en smutsig lägenhet 

ensam. Hennes mamma är inskriven på en psykiatrisk avdelning och har en 

psykotisk depression. Utan Minnas vetskap blir hon en dag utskriven och Minna 

hittar sin mamma gömd i sin klädkammare i lägenheten och hon ska nu försöka 

hjälpa mamma, klara skolan och samtidigt hålla upp den fasad hon skapat i den 

nya skolan. 

Aldrig släppa taget – Holly Goldberg Sloan 

Sam är 17 år och lever med sin schizofrena pappa och lillebror i ett fallfärdigt hus 

i en mindre amerikansk stad. Sedan sju år tillbaka har de vart på rymmen och 

flyttat från stad till stad. Varken Sam eller hans bror Riddle går i skolan utan 

fördriver dagarna genom att strosa runt och försöka hitta mat eller pengar. 

Familjen har det väldigt svårt ställt ekonomiskt och pappan Clearance är arbetslös 

och lever på att sälja stöldgods. En dag kommer Emily in i Sams liv, en ung 
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kvinna från en kärleksfull familj och livet gör en total omvändning fram tills den 

dag då pappa inser vad som hänt och flyr iväg med sina söner.  

Mitt skitliv, en kärlekshistoria – Vibeke Baekkelund Lassen 

Clara är 16 år och bor med sin mamma som är djupt deprimerad och 

självmordsbenägen i en mindre dansk stad. Claras lillebror dog för flera år sedan, 

efter den händelsen återhämtade sig mamman aldrig och familjen splittrades. 

Clara tappade all kontakt med sin pappa och har sedan tioårsåldern levt ensam 

med mamman utan stöd av varken släkt eller andra vuxna. Clara som sliter med 

skola och egna kärleksbekymmer är den som måste sköta hemmet och tar på sig 

rollen som vuxen i hushållet vilket tillslut blir för mycket för henne.  

Forskningsetiska överväganden 
Etik i forskning handlar om att man har en medvetenhet kring vad ens studie kan 

innebära för de forskningen berör som deltagare, forskarsamhället och samhället i 

sig och etiken blir därmed avgörande för hur man går tillväga i 

forskningsprocessen (Kalman & Lövgren 2012, 9). Då jag ska studera ett fenomen 

som berör en särskilt sårbar riskgrupp (Habilitering & Hälsa 2015), unga med 

psykiskt sjuka föräldrar, har jag valt en annan väg att gå för att få information om 

fenomenet än att gå till den direkta källan. Genom att studera skönlitteratur med 

en litterär teori kan jag få svar på om böckerna kan komma att fungera som ett 

stöd utan att gå direkt till unga som läst böckerna.  

Min studie kommer innebära att jag analyser publicerat material som jag i sin 

tur har lånat på biblioteken. Böckerna är inte självbiografier utan fiktiva noveller 

och namn på de i böckerna är fiktiva namn som jag därmed inte behöver 

anonymisera och materialet är i sin tur inte av känslig karaktär. I min studie 

kommer jag vara noggrann med att visa på att jag har kommit fram till en tolkning 

av detta fenomen och inte konkret fakta. Därmed riskerar jag inte att göra intrång 

på dessa böckers författare genom att hävda att deras texter står för något de 

själva inte håller med om. Detta kommer även styrkas genom att påvisa min 

medvetenhet kring min egen roll som forskare och den influensen som det har på 

mitt resultat och analys.  

Då min uppsats är på C-nivå definieras inte denna som forskning enligt 

etikprövningslagen utan jag som student i samråd med min handledare kommer se 

till att min studie är etiskt försvarbar. Ett minimikrav på C-uppsatser är dock att 



26 
	  

de följer vetenskapsrådets kodex vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kalman & Lövgren 2012, 13-14). 

Dessa krav gäller när man som forskare tar fram ny empiri, då jag ska använda 

texter publicerade för allmänheten har jag möjlighet att göra detta utan att 

meddela författare om dessa villkor och be om deras samtycke.   

Resultat och analys 
I detta kapitel kommer mitt resultat presenteras och diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning samt teori. Kapitlet är uppdelat i två delar med tre 

huvudrubriker. De första två rubrikerna utgår ifrån de beskrivningar jag fått fram i 

böckerna vad gäller den unge och synen på föräldern med den psykiska ohälsan. 

Dessa kommer jag presentera och jämföra med de studier om unga som anhöriga 

vid psykisk ohälsa för att se om det är en verklighetsförankrad bild som 

presenteras i böckerna vilket kan leda till en identifikation. Dessa två delar svarar 

tillsammans på mina första två forskningsfrågor. I texten kommer jag kursivera 

ord som jag anser är den beskrivning som i texten är i fokus. Från empirin 

kommer citat att presenteras utifrån de skönlitterära böckerna och jämföras med 

resultat utifrån de presenterade studierna i kunskapsläget. I del två under den 

tredje rubriken kommer jag att diskutera om resultatet kan komma att användas 

som stöd enligt Langers (2005) teori om litterära föreställningsvärldar och dess 

faser och svarar på den tredje forskningsfrågan.  

Som jag tidigare nämnt så kommer jag endast kunna presentera en tolkning och 

resultatet kommer att präglas av min egen roll som forskare. Detta handlar om hur 

jag väljer att tolka begrepp och hur jag ser att en viss typ av beteende står för vissa 

attribut. I denna studie så för det socialkonstruktivistiska perspektivet att jag som 

forskare inte kan iaktta och observera utan att det präglas av min roll. 

Beskrivningarna är inte neutrala utan är konstruktioner och kan förändras över tid 

(Wenneberg 2001, 165). Då jag själv är en del av den sociala kontexten och den 

institution jag studerar kommer jag inte kunna beskriva den på ett helt neutralt sätt 

eftersom jag har normativa förkunskaper på området genom språket. Det 

socialkonstruktivistiska genomsyrar med andra ord hela denna uppsats då jag utan 

denna sociala teori inte skulle kunna göra en kvalitativ studie på området utan 
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dessa konstruktioner. Denna teori kommer alltså inte användas för att analysera 

mitt resultat utan utgör istället den grund som uppsatsen är uppbyggd på.  

I analysen så kommer jag referera till empirin genom att använda 

huvudpersonens namn i boken. För att få en kontext om familjeförhållandet så gå 

gärna tillbaka till kapitlet Litteraturen på sidan 24-25 för att ta del av en kortare 

presentation av boken och huvudpersonen vid behov. 

Hur huvudpersonen skildras i böckerna 
Denna skildring består av en sammansättning av hur huvudpersonen beskrivs i 

boken. Böckerna är skrivna utifrån olika perspektiv, några i jagform medan andra 

är berättande om den unge. Beskrivningarna utgår från hur den unga beskriver sig 

själv, hur den unge presenteras utifrån andras ögon och hur den unge agerar i 

vissa situationer. På grund av frågans stora omfång kommer jag att välja ut 

specifika delar som är gemensamma nämnare för flera av böckerna och därmed 

typiskt för materialet. I empirin har jag inte funnit någon beskrivning som 

särskiljer sig extremt mot de andra böckerna eller vetenskapliga fakta om barn 

som anhöriga varpå något sådana drag inte kommer presenteras i denna text.  

Ansvarstagande för andra men inte sig själv 

Samtliga huvudpersoner i böckerna visar på ett stort ansvarstagande vad gäller 

familjen. Minna har klarat sig själv i flera månader utan någon vuxens tillsyn efter 

att hennes mamma blivit inlagd på sjukhuset. Hon beskrivs som väldigt 

självständig och när hennes mamma skrivs ut från sjukhuset även 

omhändertagande. Sam har en liknande situation och är den som vårdar sin yngre 

bror och ser till att han och brodern får mat och framställs som omhändertagande. 

Majas mamma och pappa har bristfällig kommunikation och när mamman en dag 

inte går att få tag på tar Maja på sig ansvaret att hitta henne. Att hennes mamma är 

borta anser hon ligger på hennes ansvar och hon ber inte om någon hjälp. Även 

Maja framstår i boken som väldigt självständig. Joannas familj kämpar med en 

dålig ekonomi och hon hjälper sina föräldrar när pengarna är slut. När de en dag 

inte längre kan köpa ny medicin till henne löser hon det själv istället för att söka 

hjälp. Joanna porträtteras som självständig även hon och omhändertagande i det 

anseende att hon accepterar att hennes pengar går till familjen. Clara har sedan 

hennes brors dog bott själv med sin mamma och i familjen är det omvända roller 

och Clara beter sig snarare som en mamma till sin mamma. Även här skildras det 
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hur hon är omhändertagande och självständig och får vardagen att fungera utan 

stöd från andra. Huvudpersonerna är de som håller familjen samman och de är 

starka och klarar svåra saker på egen hand, ett drag de troligen lärt sig med åren 

då de ofta vart ensamma med sin sjuka förälder och de har tränats till att bli 

självständiga individer. De tar ett stort finansiellt ansvar genom att vara de 

omhändertagande i familjen.  

Barn med psykiskt sjuka föräldrar axlar ofta en vuxen roll och känner att de 

tvingas ta ett stort ansvar för att få livspusslet att gå ihop (Skerfving 2015, 

Trondsen 2012, Gladstone et al 2011). Att hjälpa till med hushållsarbete och mat 

är även vanligt förekommande (Trondsen 2012) och ungdomarna beskriver att de 

blir som en extra vuxen i hushållet medan deras sjuke förälder i sämre tider kan 

komma att bli som ett barn (Trondsen 2012, Skerfving 2015). Bilden kring hur 

huvudpersonerna tar över en stor del av ansvaret i familjen stämmer väl med vad 

studier kring gruppen säger. Böckerna visar här en skildring som många unga i en 

liknande sits kan relatera till.  

Ansvarstagandet som presenteras gäller däremot andra i huvudpersonens 

närhet men sällan den unge själv. I Clara, Minna och Majas fall blir situationen i 

skolan ohållbar då de inte har ork att prestera som de vill på grund av stress, krav 

och brist på sömn. Att ansvara för föräldern går därmed ut över deras eget bästa 

och sitt ansvar över att sköta skolan. I boken om Sam skildras detta annorlunda, 

han har aldrig gått i skolan utan utbildar sig genom gratistidningar, böcker han 

hittar slängda i sopor och han tar istället ett ansvar för att lära sig mot oddsen. I 

Clara och Minnas fall tar deras mentorer upp att deras betyg rasar och att de måste 

fokusera för att klara av kraven. I ingen av böckerna visar någon lärare ett intresse 

för varför de inte kan fokusera utan de anklagar istället för att se till individen och 

notera tecken på varför de unga har det kämpigt. Clara beskriver sin lärare; 

”Sanningen var den att han var en urkass mentor som aldrig hade visat något 

uppriktigt intresse för sina elever ” (Baekkelund Lassen 2008, 149). Detta gör att 

förtroendet för skolan faller i huvudpersonernas ögon, en plats som annars 

beskrivs som en fristad där de kommer fysiskt bort från problemen hemma.  

I studier kring hur skolan kan uppmärksamma barn som lever i potentiella 

riskmiljöer på grund av psykisk ohälsa eller missbruk i hemmet visar på att lärare 

upplever svårigheter med att notera hur deras elever mår (Elgán & Leifman 2010). 

Utbildning kring unga i riskmiljöer erbjuds oftare kuratorer och inte lärare som är 
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de som träffar eleverna dagligen och kan se tecken på att den unge har det 

kämpigt (Elgán & Leifman 2010). Inte i någon av böckerna erbjuds 

huvudpersonerna hjälp från skolan, en bild som stämmer väl med Elgán och 

Leifmans studie då många lärare inte vet hur man ska reagera eller notera en elev i 

en liknande situation. Rädslan för att kränka en elev och dennes föräldrar är en 

vanlig orsak till passiviteten och lärarna vill ha tydliga markörer innan de ingriper 

(ibid). Bilden böckerna målar upp kring skolans roll kan därmed sägas spegla 

verkligheten väl.  

Att vara annorlunda och drömmen om att vara ”normal” 

Längtan efter att vara som andra är ett återkommande tema i samtliga böcker. 

Vissa böcker visar detta mer öppet som Minna och Sam som ljuger ihop en 

fantasibild av hur deras liv är och som de sedan får kämpa med för att lyckas hålla 

denna nya fasad uppe. Även Clara drömmer om att få starta på nytt i en miljö där 

inget vet vem hon är och vad som hänt hennes familj. I böckerna så framstår alla 

huvudpersoner som udda och märkliga i andras ögon. Medan vissa som Joanna 

och Maja har gjort det till deras stil att sticka ut med kläder och yttre attribut och 

gillar att bryta normen så fantiserar de andra om nya kläder och vill vara och se ut 

som alla de andra men känner sig begränsade på grund av den ekonomiska 

situationen i familjen. I böckerna så används ofta ordet normal, både för att 

beskriva hur huvudpersonen vill vara men även av andra klasskompisar och unga 

i huvudpersonens närhet för att poängtera att huvudpersonen är udda. Som i 

Minnas fall då hon talar om hur en klasskompis uttryckt ”Och hon uttalar om igen 

”det normala” med överdriven tydlighet” (Anderberg Strollo 2008, 156). 

Trots att den psykiska ohälsan hos föräldern kan vara skadlig för barnet har det 

visat sig att det barn som anhöriga upplever som det mest problematiska är den 

sociala kontext familjen sätts i med stigma och ofta även fattigdom som följd av 

sjukdomen (Gladstone et al 2011, Trondsen 2012). De känner att de inte är som 

andra unga och att vänner och klasskompisar inte skulle förstå dem om de delade 

med sig av sina upplevelser (Trondsen 2012). I böckerna visar sig detta genom att 

de unge mest håller sig för sig själva och blir obekväma i vissa sociala situationer 

där de ofta på grund av brist på pengar inte kan göra eller bidra som andra i deras 

närhet. I böckerna tacklas detta på två olika sätt, antingen genom att ljuga och 

skapa en fasad eller genom att omfamna den udda stämpel de fått och utmana det 
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”vanliga”. Detta är deras strategier för att orka med den sociala kontext de 

hamnat i på grund av sjukdomen. Böckerna skildrar historier som blir bättre mot 

slutet och lämnar ett hopp om en inte lika problematisk framtid. I slutet skildras 

just hur huvudpersonerna nu känner att de är ”som andra”. Som Maja som på 

hennes skolavslutning firar med båda hennes föräldrar ”Vi talade inte om 

Asperger. Men vi gick på italiensk restaurang på Södermalm och åt middag som 

en riktig familj” (Jägerfeld 2010, 247). Minna som börjar gå till en grupp för 

anhöriga och träffar andra unga som varit med om händelser liknande de hon själv 

upplevt ”En grupp – där Minna är en alldeles vanlig tjej” (Anderberg Strollo 

2008, 314).  

Självskadebeteende 

Berättelsen om Maja inleds med att hon på en skulpturlektion råkar skära av sig 

toppen på hennes tumme med en elektrisk såg och svimmar i en hög av sitt eget 

blod. En olycka som människor i hennes närhet kommer att ifrågasätta, när 

hennes pappa möter upp henne och hennes lärare på akuten frågar pappan då 

läraren ifall han tror att Maja skadat sig medvetet. När de sedan kommer hem tar 

Maja upp diskussionen med honom om det; 

”- Man sågar väl för fan inte av sin tumme med flit, sa jag surt. 

- Jag tänkte att du kanske inte mådde bra. 

Vem tror han att jag var, egentligen? Kände vi varandra? 

- Jag kanske inte är helt euforisk alla dagar, men inte fan börjar jag 

lemlästa mig själv för det! 

Jag blängde på honom. 

- Nej, Maja, jag vet. Men jag tänkte… att du kanske inte kunde 

verbalisera din ångest? ” (Jägerfeld 2010, 21). 

Det faktum att pappan tror att hon gjort det här mot sig själv tär väldigt mycket 

på henne och får henne att ifrågasätta deras relation. Även andra elever på skolan 

talar som om de tror hon gjort det här mot sig själv ”… För jag fattar ju absolut 

om du vill, ja, skada dig själv. Jag kan tänka mig att jag också skulle vilja det om 

jag vore du. Men jag trodde att ni emo-ungar slajsade upp er själv lite mer 

diskret” (Jägerfeld 2010, 31). I skolan har även en bild på Maja när hon ligger i en 

pöl av sitt eget blod spridits runt på sociala medier och händelsen är omtalad 

bland eleverna i skolan. All denna uppmärksamhet stör Maja som bara vill vara 
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ifred och inte bli ifrågasatt. För Clara är det annorlunda, ingen ifrågasätter hur hon 

mår. Hon känner att hennes liv faller ihop och funderar i ren panik på att ta sin 

mammas sömntabletter och ta sitt liv ”… Då fick hon själv känna på hur det var 

att den man älskade mest valde bort livet, när ens kärlek inte var nog” (Baekklund 

Lassen 2008, 121). I Claras fall blir räddningen ett sms från hennes kusin som hon 

får i samma stund och som får henne att bestämma sig för att skjuta upp på sitt 

självmordsförsök för att sedan helt tänka om. 

Barn till föräldrar med affektiva störningar är att se som en riskgrupp då studier 

visar att de har en större benägenhet att själva utveckla problem såsom 

emotionella problem, beteendestörningar och självskadebeteende (Skerfving 

2015). Därför finns det en förståelse för Majas pappas oro även om den tar sig 

uttryck på ett sätt som Maja uppfattar som kränkande. Situationen för Maja är 

svår då människor i hennes närhet väljer att dra egna slutsatser istället för att tala 

direkt med henne om hur de tror hon mår. Barn till föräldrar som på grund av sin 

sjukdom försökt begå självmord väcker ofta liknande tankar hos barnen 

(Skerfving 2015). Detta är Clara ett exempel på i böckerna. Döden har blivit mer 

närvarande i familjen och mammans självmordsförsök har fått Clara att ifrågasätta 

sitt eget liv. I de skönlitterära böckerna får självskadebeteende olika mycket fokus 

från att vara i centrum till att inte ens nämnas, så unga i en liknande situation kan 

de känna att de kan relatera till någon av böckerna, oberoende på om de själva har 

ett självskadebeteende eller inte. Genom skildringen av Maja kan de även få ta del 

av hur det känns när andra misstänker att man skadar sig själv.  

Att våga lita på andra människor 

Huvudpersonerna framställs som jag tidigare nämnt som självständiga och de har 

även svårt att känna tillit till andra människor. Joanna som i ett samtal med sin 

flickvän Audrey vill veta vart de är på väg ” – Bejt, lita på mig. Det blir awesome! 

… - Lita på och lita på! Jag gillar inte grejen. Att gå dit nån.. dit du pekar. Att 

lägga mitt liv i dina händer. Det är inte så jag jobbar” (Jägerfeld 2013, 112). Hon 

har ett stort kontrollbehov och mår dåligt när hon inte själv vet vad som komma 

skall.  Även i historien om Clara blir det tydligt när hennes vän hjälper henne att 

badda ett sår ” - Nu får du faktiskt låta mig sköta det här, Clara! Du har ta mig fan 

ingen tillit till andra, eller hur?! Nej. Och hur fan skulle jag kunna ha det, tänkte 

jag men sa inget” (Baekklund Lassen 2008, 27). Clara har blivit sviken så pass 
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många gånger att hon slutat försöka lita på andra. Även Sam och Minna har svårt 

att närma sig andra och våga öppna upp. De har egentligen bara en person i sin 

närhet som vet om hur hemsituationen är. Minna fantiserar om vänner men när 

hon är nära på att få några skjuter hon bort dem.  

I Trondsen (2012) studie berättar ungdomarna hur de inte vill prata med andra 

för att de vet att ingen kan förstå, vilket gör att de hellre håller det inom sig än att 

försöka. Respondenterna i Skerfvings (2015) studie tog också upp att det är 

ensamt att leva med en psykiskt sjuk förälder och nämner bristen på stöd från 

släkt och andra sociala kontakter. Många känner sig svikna av personer i deras 

närhet som de upplever borde kunna förstå situationen såsom andreföräldern eller 

släktingar (Skerfving 2015). Denna brist på tillit till andra som porträtteras i 

böckerna är alltså välförankrat med hur denna grupp framstår i studier.  

Hur ser huvudpersonen på föräldern med den psykiska ohälsan 
Unden denna rubrik kommer jag ta upp hur huvudpersonens syn på den psykiska 

ohälsan hos föräldern presenteras. Det kommer vara skilda beskrivningar från hur 

den unge ser på den eventuella diagnosen och hur den ser på förälderns symptom. 

Den unges syn på den psykiska ohälsan 

I böckerna är det egentligen bara en som redan från bokens början är helt 

medveten om sin förälders diagnos. Joanna vars pappa har egentlig depression, i 

och med att han får diagnosen blir han ännu mer introvert och slutar nästan helt 

prata med de andra i familjen. Sam, Clara och Minna vet alla att deras föräldrar 

inte mår bra men det tas aldrig upp om eller hur de har samtalat om sjukdomen 

utan det är istället något de alla vet men som det inte pratas om. De är medvetna 

om att deras förälder inte mår bra men det är något man diskuterar kring och 

aldrig om.  

Detta stöds även av studier där barn som anhöriga tar upp hur bristen på 

information tär på dem, både utifrån genom professionellt stöd men även en brist 

på information från föräldrarna (Skerfving 2015, Trondsen 2012). Många unga 

vet sin förälders diagnos medan andra precis som de skönlitterära böckerna 

skildrar vet att deras förälder inte mår psykiskt bra men inte mycket mer än så. Att 

de unga inte får bli delaktiga upplever de som en svek (Trondsen 2012). Att 

många föräldrar väljer att inte vara öppna med sitt mående har visat sig bero på att 

de tror att mer information kommer göra barnen nedstämda medan de unga anser 
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att det är tvärtom (Gladstone at al 2011).  Även här visar böckerna på olika 

scenarion som kan relatera till många unga med psykiskt sjuka föräldrar.  

 Hur det kan kännas när man får reda sin förälders diagnos finns representerat i 

historien om Maja. Maja får i ett e-postmeddelande till sin pappa reda på att 

hennes mamma har genomgått en utredning och fått reda på att hon har diagnosen 

Aspergers syndrom. Hon börjar läsa på om diagnosen för att lära sig ”Det var som 

att allting föll på plats. Jag såg detta ”allting” bokstavligen falla, som 

kubikmeterstora betongblock från himlen. Bit för bit föll de ner i de lika stora, 

exakt kvadratiska hålen som öppnat sig i asfalten. Det stämde så förundransvärt 

väl. Så fruktansvärt. Väl. Jag tänkte: Och jag som trodde att allt det där var 

mamma. Så var det bara ett syndrom. En diagnos” (Jägerfeld 2010, 201-202). 

Clara och Minna som vet om sin förälders psykiska ohälsa har en tydligare bild av 

vad som är föräldern och vad som är sjukdomen medan Maja i sin chock 

ifrågasätter om hon överhuvudtaget vet vem sin mamma är. Minna beskriver det 

som om hon kan se hur sjukdomen tar över mamman, hon har lärt sig att känna 

igen tecken. “Mamma är på väg bort. Ja. Varför har hon inte sett det förut? 

Sömnbristen, oron, det ängsliga plockandet, den irrande blicken, doften från 

mammas kropp, de upprepade rörelserna..?” (Anderberg Strollo 2007, 41). Clara 

beskriver sin mammas sjukdom med en liknelse till fågel Fenix som reser sig upp 

ur askan men som lika fort kan falla ner igen. Orken är borta och hon sover hela 

dagarna ”… om jag ska vara helt ärlig trodde jag hon hade tänkt ut en ny 

självmordsplan, att sova ihjäl sig” (Baekklund Lassen 2008, 60).  

Konstant oro för vad som kan hända 

På bara några sekunder kan tillvaron förändras vilket samtliga huvudpersoner 

vittnar om. Sam har sedan tioårsåldern flyttat från stad till stad när hans pappas 

röster sagt åt dem att det är dags att bege sig. Allt de äger är alltid packat i bilen så 

de snabbt är redo att fly. I bokens början träffar han Emily och för första gången 

på åratal känner han att han har något att hålla tag i varpå oron för att pappan ska 

tvinga dem att flytta börjar krypa sig på. En dag är det dags och pappan tvingar 

Sam och hans bror in i bilen. ”För om man brydde sig om någonting skulle man 

förlora det. Om man stod på sig skulle man bli nedtryckt. Om man sa ifrån skulle 

man bli tystad. De hade bara lärt sig att finnas där för varandra. Andra människor 

kunde aldrig bli en del av ekvationen. Clarence hade bestämt spelreglerna för 
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länge sen” (Goldberg Sloan 2011, 120). Sam har i alla år accepterat sin pappas 

regler men denna gång tar det emot men han lyder trots allt sin pappa och sätter 

sig i bilen. Joanna har i sex år gått runt och oroat sig för sin pappas hälsa. När 

hon var 12 år fann hon honom när han försökt begå självmord. Sedan dess har 

hans mående gått upp och ner för att sedan en dag stanna av. Han slutade med allt 

och började ligga dag ut och dag in i soffan och kolla tv och Joanna oroar sig för 

att han kommer att försöka ta sitt liv igen. Varje gång Joanna kommer hem är tv:n 

på och det har blivit som en säkerhet på att han finns kvar i livet och hon känner 

paniken komma när den en dag var avstängd ”Jag kan inte ens minnas sist jag 

kom hem utan att tv:n stod på, en ljudmatta av röster i bakgrunden. Det högg till i 

hjärtat av skräck. Jag vill aldrig dö ifrån dig” (Jägerfeld 2013, 277).  Minna har 

utvecklat vad hon kallar ”Katastrofhjärnan”, den går igång vid oro när hon inte 

vet vad som väntar eller ska hända. Ibland vilar den men är alltid redo att slå 

igång. Hon inser att hennes mamma blivit utskriven från sjukhuset och det 

kommer över henne med alla känslor på samma gång ”… Men nu vräker sig de 

vuxna ansvarskänslorna och den absoluta lojaliteten över henne igen. Den 

glödande, oegoistiska ilskan. Och så den djupa, djupaste kärleken. Värmen. 

Bekymret. Och den ständigt närvarande, malande oron” (Anderberg Strollo 

2007, 73). Clara beskriver hur hon samlar sig varje gång hon öppnar dörren 

eftersom hon aldrig vet vad hon har att vänta och hur hon i sitt huvud går igenom 

potentiella platser att hitta sin mamma död på och olika metoder hon kan ha 

använt för att ta sitt liv. Som en skräckfilm som aldrig vill ta slut beskriver hon 

det.  

Detta med att livet kan vändas upp och ner från en stund till den andra och den 

oförutsägbarheten som finns i vardagen är vanligt förekommande (Trondsen 

2012, Gladstone 2011). Känslorna går som en berg och dalbana och kantas av 

lycka när föräldern är välmående och fungerar och sedan ilska och sorg när 

sjukdomen ”tar över” föräldern. Många undviker även att ta hem vänner till 

hushållet då de inte vill att någon ska se deras förälder en ”dålig” dag (Trondsen 

2012). I de skönlitterära böckerna så är det tre ungdomar som aldrig låter någon se 

deras hem och de två andra låter endast sin pojkvän respektive flickvän in i 

hemmet. Oron som de unga känner kontras även av skam för föräldern och 

situationer som de inte vill att andra ska ta del av.  Huvudpersonerna har olika sätt 
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att hantera sin oro på men en likhet dem emellan är de förberedande tankar de har 

kring hur de ska agera ifall något händer.  

Rädsla för förälderns våld och paranoia  

I två av böckerna beskrivs situationer där huvudpersonen utrycker rädsla inför sin 

förälder till följd av den psykiska ohälsan. Minnas mamma är psykotisk och 

paranoid och låser en dag in Minna i klädkammaren för att skydda henne från 

ondo ” - NEJ! Mamma!  - Det är för ditt eget bästa! – Öppna!  - Jag kan inte låta 

dem ta dig, det förstår du nog! (Anderberg Strollo 2007, 134). Bara några minuter 

senare har mamman glömt att hon låst in Minna och frågar undrande vad hon gör i 

klädkammaren. Hon låser aldrig upp utan Minna lyckas få upp dörren med en 

hårnål dagen efter. Sams pappa är väldigt instabil och hör röster som uppmuntrar 

honom att göra saker. Familjen befinner sig i boken på flykt när de kommer till en 

översvämmad bilväg och bilen går sönder och världen faller samman för pappan 

och han får panik. ”Nu pratade rösterna i hans huvud: Allt måste ta slut. Allt måste 

ta slut. Han skulle inte komma någonstans om han behöll de båda pojkarna. Det 

skulle inte hända… Han skulle göra slut på pojkarnas lidande” (Goldberg Sloan 

2011, 152). Han tar sitt gevär och siktar mot Sam men missar.  

Många unga känner en rädsla för att den sjuka föräldern ska skada dem och 

andra familjemedlemmar och att leva med rädslan har blivit en del av vardagen 

(Trondsen 2011, Skerfving 2015). I Skerfvings studie (2015) tar flera 

respondenter upp hur deras förälder i psykotiska tillstånd utsatt deras liv för fara 

genom våld eller hot om våld. Paranoida föräldrar har även flera av barnen 

upplevt och en respondent berättar hur hon och hennes syskon inte fick lämna 

lägenheten på flera dagar på grund av förälderns rädsla för att vara förföljd av 

andra (Skerfving 2015). Denna bild böckerna målar upp är med andra ord en 

situation som unga med föräldrar som är allvarligt psykiskt sjuka kan känna igen 

sig i och relatera till.  

Det fina i det ”sjuka” 

I de skönlitterära böckerna skildras en tuff barndom och huvudpersonerna kämpar 

sig fram men även mycket kärlek till föräldern porträtteras, de kämpar med 

dubbla känslor av kärlek och ilska. I fyra av böckerna framgår det tydligt hur 

mycket den sjuka föräldern betyder för den unge och tydligt positiva sidor av 

sjukdomen framkommer i två av böckerna. Maja pratar med sin pappa om 
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Aspergers sjukdom och hur mamman hade ett enormt tålamod med alla frågor 

Maja ställde om allt och inget. Det hon inte kunde slog hon upp i böcker, 

googlade, ringde någon på universitetet för at få reda på svaret, hon gav aldrig 

upp. ”Jag log. För jag mindes det. Inte frågan i sig även om det säkert var något 

om rymden. Men känslan. Intensiteten i hennes uppmärksamhet. Hur viktig den 

fick mig att känna mig. Hur betydelsefull” (Jägerfeld 2010, 240). Minna tänker 

tillbaka på hennes fina minnen med sin mamma när hon var yngre, hur de kunde 

mysa och äta glass till middag ” Och de äter uppkrupna på köksbordet framför 

teven. Och mamma smeker mjukt över Minnas nacke och just nu, här – kan 

ingenting ont i världen nå dem” (Anderberg Strollo 2007, 42). Deras stunder var 

förtrollande och Minna glömde bort världen utanför.  

Denna sida i böckerna har jag i de studier kring unga som anhöriga till psykiskt 

sjuka inte kunnat hitta stöd till. En anledning till detta kan vara att fokus med 

studierna är att uppmärksamma de missförhållanden som ofta finns i dessa 

familjer och fokus därmed ligger på de situationer som är skadliga för unga och 

som visar på att socialtjänst och psykiatri behöver ta ett större ansvar. Skerfving 

(2015) tar i sin avhandling upp hur de unga har ambivalenta känslor kring sin 

förälder och många visar på medkänsla och kärlek i kombination med ilska. I 

avhandlingen finns dock inga exempel på detta och det förklaras inte mer 

djupgående. Denna sida som två av böckerna speglar kan därmed inte styrkas 

genom tidigare forskning.  

Möjlighet till litterär förståelse i böckerna 
I denna del kommer jag diskutera utifrån Langers teori med stöd av Rosenblatt om 

dessa böcker kan användas som stöd för unga med en förälder som lider av 

psykisk ohälsa. Detta kommer jag göra genom att analysera de beskrivningar jag 

funnit. I teorikapitlet presenterades Langers teori om hur föreställningsvärldar 

byggs upp genom olika faser i läsandet. Den tredje fasen är den fas som påverkar 

oss på djupet och får oss att tänka om och omvärdera. Föreställningsvärlden 

upplyser läsaren om sin egen verklighet (Langer 2005, 33).  I denna fas används 

textvärldarna för att få kunskap om livet utanför och skapar idéer för hur man kan 

se och tänka om sitt eget liv. I fas ett och två bygger man upp 

föreställningsvärldar utifrån egen erfarenhet och hur väl du tar dig an texten beror 

till stor del på dina egna erfarenheter. Vikten av identifikation har här en 
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betydande roll och ju mer levande texten blir så blir läsaren mer insatt i boken 

(Langer 2005, 32). Under läsningens gång skiftar läsaren mellan faserna varpå 

förutsättningarna för de två första faserna är viktiga att uppnå för att kunna ta sig 

vidare till den tredje fasen och även till den fjärde som handlar om det kritiska 

tänkandet.  

Identifikation - känslan av att inte vara ensam  

Huvudpersonerna i böckerna skildrar flera aspekter som unga i en liknande 

familjemiljö kan komma att känna igen sig i och relatera till. Böckerna presenterar 

unga som är självständiga, kontrollerande och omhändertagande. Drag som 

huvudpersonerna har vidareutvecklat på grund av hemmiljön. De har i flera av 

böckerna kommit att agera som den vuxne i hemmet och den som måste veta vad 

som händer och hantera eller reda ut bekymmer kring familjen ensam och ta hand 

om föräldern i svåra tider. Huvudpersonerna är stolta när de lyckas hålla 

familjepusslet samman men det tar på krafterna och flera unga kämpar med 

skolan som det ofta inte finns någon kraft kvar till. Beskrivningarna av 

huvudpersonerna skildrar här sidor som många kan sätta sig in i och dra 

paralleller till sin egen situation.  

Läsning inleds alltid i den första fasen och från ledtrådar börjar läsaren sakta 

bygga upp en föreställning kring personen i boken och miljön. Läsaren bygger på 

föreställningen utifrån egna erfarenheter och kunskap för att få en så målande bild 

som möjligt (Langer 2005, 31-32). I detta steg handlar det om att få ett intresse för 

boken och en vilja att läsa vidare. Att unga kan känna en identifikation med 

huvudpersonerna och relatera till miljöerna gör att ett intresse för boken lättare 

kan väckas, vilket även stöds av studier kring litteratur (Ulfgard 2002, Bährebring 

2004). Vidare i läsningen kan läsaren komma att nå den andra fasen då denne 

börjar ifrågasätta motiv, känslor, relationer och innebörder (Langer 2005, 33). 

Läsaren kan se ett samband mellan att huvudpersonerna tar ett stort ansvar och 

hur sämre resultat i skolan blir en följd av det. Hur huvudpersonen har blivit 

sviken av människor i deras närhet och hur denne sedan slutat lita på andra, 

skjuter bort människor och drar sig från att öppna upp sig. Läsaren kan här testa 

idéer och bli öppen för förändringar i böckerna och bygger konstant på med nya 

ledtrådar från boken och egna erfarenheter för att få en så pass fyllig 

föreställningsvärld som möjligt (Langer 2005, 33). Läsarens föreställningar 
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påverkas av läsarens erfarenheter och blir i sig unik (Rosenblatt 2002, 5). Bilden 

som läsaren skapar av huvudpersonen kan därmed konstrueras utefter vad läsaren 

är i behov av. Som en imaginär vän (Bährebring 2004) eller en person man kan se 

som sin förebild (Ulfgard 2002). Huvudpersonen kan få läsaren att känna att den 

inte är lika ensam då den kan spegla sig i den imaginära vännen och känna 

identifikation. 

Analysera huvudpersonen och därav analysera sig själv 

Genom att skapa sig en bild av huvudpersonen och studera hur denne hanterar 

vardagslivet och bekymmer kan den unge även bli medveten om sidor och 

beteendemönster hos sig själv som denna inte tidigare reflekterat över. Genom att 

läsa om hur huvudpersonen hanterar sin oro och de strategier de använder sig av 

kan läsaren börja reflektera över eget beteende och fundera över om denne besitter 

några egna omedvetna strategier. Läsandet blir ett redskap att se sig själv men 

även ett sätt att återskapa sig själv och se på tankar och handlingar ur olika vinklar 

(Langer 2005, 17). Genom att läsa om Minnas ”katastrofhjärna” som hon kallar 

det som alltid är redo att sätta igång kan det öppna upp för att se på sitt eget sätt 

att agera. Läsaren kan börja se samband mellan tankar och handling och bli mer 

medveten om sig själv och hur denna hanterar oro eller hastiga förändringar i 

förälderns mående. På så vis kan man upptäcka om man har några egna 

copingstrategier och börja förstå dem bättre. Att jämföra sig med andra unga med 

psykiskt sjuka föräldrar är en copingstrategi som kan få unga anhöriga att bli mer 

uppmärksamma på de positiva sidorna i deras hemmamiljö (Gladstone et al 2011). 

Läsaren kan också använda huvudpersonerna och deras familjesituation för att 

reflektera över det som läsaren själv anser fungerar bra inom familjen och bli 

medveten om den egna situationen genom jämförelse med den skönlitterära 

boken.  

På liknande sätt kan läsaren begrunda hur denna tänker kring sig själv och 

förälderns sjukdom. Flera av huvudpersonerna i böckerna byggde upp en fasad 

och drömde om att vara som ”alla andra” och ”normal”. Läsaren kan här bli 

medveten om denna själv tänker på att snarlikt sätt och börja fundera på varför 

eller hur.  
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Strategier för att kunna omvärdera och tänka om 

Om läsaren fastnar för boken och känner att dess innehåll berör denne på djupet 

så kan denne nå den tredje fasen. Denna fas används inte lika frekvent när vi läser 

då vi endast når den när vi läser något som berör oss och leder till reflektion. I 

denna fas samspelar läsarens eget liv och den fiktiva världen och genom läsningen 

kan föreställningsvärlden upplysa och påverka det egna livet (Langer 2005, 34). I 

denna fas kan litteraturen hjälpa den unge att få nya perspektiv på sitt eget liv och 

tänka över händelser man varit med om och möjliga scenarion som kan hända i 

framtiden. Läsaren kan få styrka genom föreställningsvärlden och omvärdera sin 

egen situation och börja tänka om hur det skulle kunna vara annorlunda. Läsaren 

går från att omvärdera huvudpersonen till att omvärdera sig själv, med hjälp av 

den föreställningsvärld som vuxit fram i läsningen. Läsaren som tidigare kunde se 

samband mellan hur huvudpersonen axlade ett stort ansvar och att detta tog sig i 

uttryck på att denne fick offra andra viktiga delar i sitt liv kan nu reflektera över 

liknande samband i sitt eget liv. Genom litteraturen kan läsaren se på sin 

hemmiljö utifrån ett tredje perspektiv och få distans till upplevelserna. Läsningen 

genererar i lärdomar som blir till en del av vår erfarenhet, liknande en uppsättning 

med speglar vilka läsaren kan se sig själv och hur självet skulle kunna vara (ibid).  

Två av böckerna tog upp farliga situationer där huvudpersonen var rädd för sin 

förälder. Unga med psykiskt sjuka föräldrar kan ta till sig av dessa situationer och 

lära från dem för att själv undvika att hamna i en liknande situation. Läsaren kan 

börja fundera på om denna själv upplevt situationer där denna varit rädd för 

föräldern och hur det i framtiden kan komma att undvikas. Har den unge levt med 

dessa känslor länge kan det ha blivit en del av vardagen och utvecklats till något 

som för denne framstår som ett normalt läge. Genom att läsa om någon annan som 

känt sig hotad och rädd och reflektera över det kan läsaren se om situationen den 

själv har är okej eller inte. Föreställningsvärlden ger ett redskap att reflektera över 

kunskap och känslor som läsaren hade innan denne läste texten och få en 

möjlighet att omvärdera dessa (Langer 2005, 13). Om läsaren upplevt situationer 

där den känt rädsla och accepterat dessa känslor kan läsaren börja ifrågasätta om 

det verkligen var okej och något denne borde acceptera. Genom att begrunda över 

sitt liv genom ett tredje perspektiv kan detta upplevas lättare att se än när läsaren 

befinner sig mitt i händelsen. Läsandet genererar två olika typer av erfarenheter, 

den objektiva där läsaren distanserar sig och åskådar. Samt den subjektiva där 
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läsaren istället låter innehållet beröra oss och söker innebörd och betydelse hos 

läsaren själv. Dessa två står inte i motpol till varandra utan kompletterar varandra 

och skapar en fyllig och komplex förståelse (Langer 2005, 18-19).  

Inspiration till att tänka i nya banor 

Böckerna som är stundvis mörka och skildrar tuffa livsöden tar dock även upp 

scener som kan leda till ökad förståelse eller går att se som en inspiration. I boken 

om Maja tar hon upp ett minne med sin mamma där hon kände sig sedd och 

betydelsefull när hennes mamma trots hennes då unga ålder tog hennes frågor på 

största allvar och la ner all sin tid på att hitta svar och förklara. Liknande 

beskriver Minna hur hon och hennes mamma hade ett speciellt band och mindes 

kvällar när de åt glass istället för mat till middag. Dessa fina skildringar kan få 

läsaren att tänka tillbaka och få en blick av det fina i sin förälders sjukdom. 

Antingen se föräldern bakom sjukdomen eller se det fina i sjukdomen. I läsningen 

får man ta del av en annan människas vision och genom det kan läsaren vinna 

insikter som kan komma att göra det egna livet mer begripligt (Rosenblatt 2002, 

22). Författarens skildring av den psykiskt sjuke föräldern kan alltså i hög grad 

komma att påverka läsaren om denna är mottaglig till det. Tolkningsprocessen är 

avancerad och läsaren måste själv uppmärksamma de ledtrådar som författaren 

använder för att beskriva karaktärer och motiv (ibid, 25). Hur det fina i sjukdomen 

byggs upp kommer i hög grad påverkas av hur läsaren tolkar ord och innebörder 

och även utefter vad läsaren är ute efter med sin läsning. Är läsaren ute efter att 

hitta en gestalt varpå denna kan spegla sig själv kommer läsaren vara mer 

angelägen om att finna tecken som påminner om den egna situationen medan en 

annan läsare som inte är mottaglig kommer lägga mindre fokus på detta. 

Byggandet av föreställningsvärldar styrs av läsarens huvudfokus, syftet med 

läsningen kan variera men ofta är det ett som för läsaren har större inflytande 

(Langer 2005, 42). Föreställningsvärlden byggs alltså delvis upp utefter vad 

läsaren är ute efter. En läsare med ambivalenta känslor kring sin förälders 

psykiska hälsa kan här få inspiration till att öppna upp för det fina men samtidigt 

få bekräftat att den inte är ensam om att uppleva blandade känslor kring sin 

förälders sjukdom.  
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Sammanfattning 
I analysen första del skildras de beskrivningar som jag upplevt varit representativa 

för hur huvudpersonen målas upp samt föräldern med den psykiska ohälsan. I 

denna del har citat från böckerna analyserats för att bygga upp en tydligare bild 

och sedan har jämförelser dragits till uppväxtvillkor för barn med en psykiskt sjuk 

förälder utifrån kunskapsläget. Dessa två delar syftar till att svara på mina två 

första frågeställningar. Hur framställs huvudpersonen i boken samt dennes syn på 

förälderns psykiska ohälsa samt om böckerna visar en bild unga med föräldrar 

med psykisk ohälsa kan identifiera sig med. Hur huvudpersonen och dennes syn 

på den psykiska ohälsan skildras varierar böckerna emellan. De har däremot flera 

gemensamma nämnare som; önskan om att vara som andra, självständighet, 

omhändertagande, kontrollbehov och en känsla av oro. Min andra fråga kan sett 

till kunskapsläget sägas presentera en bild många barn med psykiskt sjuka 

föräldrar kan relatera till och känna igen. I de teman jag valt att presentera var det 

endast en, det fina i det sjuka som jag inte kunde finna stöd för i tidigare 

forskning. Däremot så visar studier på att många unga känner ambivalenta känslor 

av både kärlek och ilska mot den sjuke föräldern (Skerfving 2015). De resterande 

teman skildrar beskrivningar som stämmer överens med respondenter i Skerfving 

(2015), Gladstone et al (2011) samt Trondsens (2012) studier. Denna studies 

tredje fråga, om beskrivningarna i böckerna kan komma att utgöra ett stöd för 

unga med en psykiskt sjuk förälder är svår att ge ett entydigt svar på. Ja det går att 

få stöd genom de strategier jag presenterat; identifikation, analys av sin egen 

situation, omvärdering och inspiration men det beror på hur mottaglig läsaren är 

för att ta litteraturen till sig. Varje läsning är unik och berör läsaren på olika plan. 

Vissa läsare är öppna för texterna och dess innehåll medan andra kan ha svårare 

att tolka innebörden av texten och därmed inte få en lika komplett 

föreställningsvärld. Detta kan påverka ifall läsaren kan nå en högre fas och kunna 

se på sin situation mer objektivt och låta sitt liv påverkas utifrån den nya 

erfarenheten.  

Avslutande diskussion 
Denna studie har för mig som forskare vart en intressant resa. Att böcker påverkar 

dess läsare är i sig inget nytt för mig men det har vart givande att få en chans att 
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tolka detta och visa på flera strategier hur.  Jag har inte tidigare reflekterat över 

hur läsningen kan påverka och begreppet föreställningsvärld är nytt för mig. Även 

om min studie inte gett mig ett klart och tydligt ja på frågan om skönlitteratur kan 

utgöra ett stöd för barn med en förälder som lider av psykisk ohälsa så har jag i 

vart fall fått fram flera aspekter som kan göra det, om läsaren är mottaglig till det. 

En däremot sorglig trend är ungdomars minskade intresse för läsning (Pettersson 

et al 2015) vilket leder till att färre kan ta stöd genom litteraturen då det är en 

process man som läsare måste bygga upp. Däremot tror jag att de unga som själva 

söker upp litteratur utifrån boktipslistan är unga som är mottagliga och tycker om 

litteratur. Men det är tyvärr inte ett redskap som fungerar för alla. 

I och med att detta ämne inte är studerat har jag inte kunnat hitta studier att 

inspireras av vilket gjort att jag stundvis under uppsatsen känt mig vilse och 

osäker. Samtidigt har det vart sporrande då jag faktiskt kan svara på något det 

inom socialt arbete saknas studier kring. Att psykiatri och socialtjänst 

rekommenderar böcker utan att veta hur unga tar till sig litteraturen eller tolkar de 

skildringar böckerna målar upp. Både Ulfberg (2002) och Årheim (2007) tar i sina 

studier upp hur unga i sitt läsande ofta inte läser kritiskt utan kan läsa 

stereotypiska beskrivningar utan att reagera. Böcker som inte visar upp en 

nyanserad bild eller exempelvis endast framställer föräldern med den psykiska 

ohälsan negativt blir problematiska enligt min mening och bygger snarare på 

fördomar kring psykisk ohälsa istället för att göra människan med sjukdomen 

mänsklig. Jag har upplevt att kvalitén på min empiri har vart av varierad karaktär 

och jag tycker mig kunna urskilja de böcker där författarna haft som ambition att 

göra mer än att skapa en underhållande historia. Genom denna studie har jag även 

fått en liten inblick i dagens ungdomslitteratur och kan säga att jag tycker de flesta 

håller en god kvalité även om det finns delar i böckerna som bekymrar mig. I en 

av böckerna blir huvudpersonen våldtagen och detta får inte nog med 

uppmärksamhet i boken anser jag vilket är problematiskt och sorgligt då det är en 

bok riktad till unga vuxna som befinner sig i en känslig ålder. Att ta upp en sådan 

allvarlig händelse och inte ge det mer utrymme i boken tycker jag är oansvarigt. 

Samtidigt kan inte en bok ta upp allt och fokus i just denna bok var mammans 

sjukdom men som läsare lämnade det mig med en dålig känsla.  

Böckerna visar även en förhållandevis stereotyp bild av familjer där en förälder 

lider av psykisk ohälsa. Fyra av familjerna som presenteras har det svårt ställt 
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ekonomiskt, trots att psykisk ohälsa är något som förekommer i alla klasser.  

Likaså var det endast en av fem som hade en manlig huvudperson. Ingen av 

böckerna tar heller upp olika kulturer eller religioner i skildringarna. Detta är synd 

eftersom det är lättare att ta till sig böcker om man kan identifiera sig med 

karaktärerna och detta då kan medföra att flera ungdomar inte lockas till 

böckerna.  

Detta fält har varit fängslande att studera och det skulle vara intressant med 

större studier kring litteratur och kultur som stöd. Att tala med barn och unga som 

läst skönlitteratur om unga med en uppväxt liknande den de själv har vore 

intressant för att se deras vinkel på det istället för att som min studie presentera 

hur det kan komma att ske genom en teori.  
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