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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate how children as relatives of mentally ill parents are 

produced in picture books. It has been implemented through analysis of three selected picture 

books. The aim of this study is also to see what didactic function the literature has and how it 

can be applied in the pre-school activities.  

The study employes the ecological systems theory of child development by Urie 

Bronfenbrenner. The analysis has been conducted based on Dahlborg-Lyckhages analytical 

model and Nicolajevas model of person portrayal in picture books. 

The results shows that mental illness in picture books is equated with how the existing research 

defines mental illness. It also shows that the children's influence of mental illness is visualized 

through parentification and lack of attachment.  

The result also shows that there is a didactic function in the literature, the books are suitable to 

increase the knowledge about children as relatives of mentally ill parents and to increase 

knowledge about mental illness. 
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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien är att undersöka hur barn som anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar framställs 

i bilderböcker, i relation till vad existerande forskning säger om densamma. Det har genomförts 

genom analys av tre utvalda bilderböcker. Studien har även till syfte att se vilken didaktisk 

funktion litteraturen har och hur den kan tillämpas i förskoleverksamheten.  

Analysen har genomförts utifrån Dahlborg-Lyckhages modell för analys av berättelser samt 

Nikolajevas modell för bilderbokens personskildring och ses genom det utvecklingsekologiska 

perspektivet. 

Resultatet av analysen visar att den psykiska ohälsan likställs med hur den existerande 

forskningen definierar psykisk ohälsa och att barnens påverkan av den psykiska ohälsan 

synliggörs genom föräldrafiering och bristande anknytning.  

Resultatet visar också på att det finns en didaktisk funktion i litteraturen, böckerna lämpar sig 

för att öka kunskapen om barn som anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar och för att öka 

kunskapen om psykisk ohälsa bland barn och pedagoger.  

 

Nyckelord 

När mammas tankar ändrade färg, Mammas hår, När Åkes mamma glömde bort, psykisk ohälsa, 

depression, barn som anhörig, anknytning, föräldrafiering och motståndskraft. 
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1 INLEDNING 

Pappa säger att mamma är sjuk. Men var finns det där sjuka?  

Har mamma något ben som gått av? Eller ett plåster som gömmer något sår?  

Men hur noga Max än tittar så ser mamma ut som vanligt (Galli 2015). 

När en förälder är eller blir psykiskt sjuk påverkas och förändras livet, inte bara för den 

drabbade personen, utan även för den drabbade personens familj. Livet som det en gång var 

förändras och mitt i allt det finns barnen (Skerfving, 2005, s. 11–12). Skerfving (ibid.) talar om 

de osynliga barnen och deras erfarenheter, och om hur vi kan synliggöra dem. De här barnens 

upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder måste upp till ytan och kunskapen om dem 

behöver förmedlas för att de ska kunna få det stöd och den hjälp de behöver. 

Folkhälsomyndigheten (2016) genomför varje år på uppdrag av regeringen och med hjälp av 

registerdata och enkätundersökningar görs en sammanställande rapport över folkhälsan i 

Sverige. Där framgår att 37 procent av kvinnorna i åldern 16–84 år någon gång haft lätta eller 

svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, motsvarande siffra för männen i samma åldersgrupp 

var 24 procent år 2015. I den här rapporten går dessutom att utläsa att psykisk ohälsa blir allt 

vanligare lägre ner i åldrarna och besvären var högst i ålderskategorin 16–29 år bland både 

kvinnor och män. Rapporten avslöjar även att allt fler ungdomar redogör för psykiska besvär, 

då främst i form av depressioner och ångestsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2016, s. 18–

19). Den psykiska sjukligheten har en stor påverkan på folkhälsan och WHO, Word Health 

Organization, rankar psykisk sjukdom som den tredje största folksjukdomen i Europa. Listan 

toppas av kranskärlsjukdomar och cancer (Bremberg & Dalman, 2014, s. 6).  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har i uppdrag från Socialstyrelsen att sprida kunskap 

om barn som anhöriga. De uppger att barn som anhöriga riskerar att drabbas av bristande 

omsyn, orimligt ansvarstagande och förändringar i vardagen som ger upphov till oro 

(Socialstyrelsen, 2013, s.9). Att se barn som omsorgsgivare är ett relativt nytt fenomen och det 

utgår från att barnet är den person som vårdar föräldern och tar ansvar för familjens hem 

(Näsman, Alexanderson, Fernqvist & Kihlgård, 2015, s. 27). Vi har ett uppdrag som 

förskollärare att anpassa vår verksamhet till alla barn, att de barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver ett utökat stöd får det och att det utformas med hänsyn till det enskilda barnets behov 

och förutsättningar (Skolverket, 2016, s.5). I förskolans läroplan lyfts att förskolan ska vara ett 

stöd för familjerna vad gäller barns fostran, utveckling och lärande (ibid.). 
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Som en följd av redogörelserna ovan kan djupare kunskap inom de här områdena, bland 

människor som arbetar med barn ge högre kvalitet åt yrkeskompetensen. Jag menar att insikt i 

det här ämnet är av stor vikt för förskolärarprofessionen. Det är ett relativt outforskat område 

som vi behöver kunskap i och som kan öka möjligheten att uppnå det uppdrag vi har som 

förskollärare. Vi har ett uppdrag som bland annat utgår ifrån att barns utveckling ska stimuleras 

och erbjudas en trygg omsorg vilket gynnas av kunskap i om hur barn påverkas av psykisk 

ohälsa. 

Jag är intresserad av att undersöka hur psykisk ohälsa och depression/ångest i allmänhet och 

barn som anhöriga i synnerhet framställs i bilderböcker. Det är för att se hur de i förlängningen 

kan hjälpa barn och pedagoger i förskoleverksamheten att bredda sin kunskap om psykisk 

ohälsa. Fokus i den här studien ska ligga på barnet som omsorgsgivare till en vårdnadshavare 

som lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är en ständigt ökande åkomma, barn till psykiskt 

sjuka föräldrar riskerar att påverkas negativt av det inom flera aspekter. Mitt valda 

ämnesområde, bilderböcker om barn som anhöriga och psykisk ohälsa är relativt outforskat, 

men psykisk ohälsa ökar och så bör även förskollärares kunskap inom området göra. Jag vill 

med den här studien undersöka bilderböcker som ska kunna användas av förskollärare i 

barngrupp för att normalisera ett ständigt växande samhällsproblem som många barn är en del 

av.  

 

1.1 Syfte Och Frågeställningar 

Med utgångspunkt i de skildringar som presenteras i inledningen är studiens primära syfte att 

undersöka hur de berörda barnen skildras i ett utvalt bilderböcker som behandlar ämnet psykisk 

ohälsa i förhållande till vad forskningen säger om barn som anhöriga till psykiskt sjuka 

föräldrar. Studiens sekundära syfte är att se hur den här litteraturen kan tillämpas i verksamheten 

för att bredda barn och pedagogers kunskapsfält i ämnet. 

Studiens empiriska material består av tre bilderböcker, När mammas tankar ändrade färg av 

Sara Galli (2015), Mammas hår av Gro Dahle (2012) och När Åkes mamma glömde bort av 

Pija Lindenbaum (2005). Genom att analysera den här litteraturen i förhållande till de centrala 

teoretiska utgångspunkterna inom området barn och psykisk ohälsa ska studien syfte uppnås.  

 



 

3 

Det görs genom att besvara frågeställningar som hur den psykiska ohälsan gestaltas i de utvalda 

bilderböckerna och hur barnen framställs i relation till den psykiska ohälsans yttringar i de 

utvalda bilderböckerna. Det är för att redogöra för bilden av psykisk ohälsa och de litterära 

figurerna står i relation till den redan existerande forskningens uppfattningen om densamma.  

Det är dessutom relevant att undersöka vilken didaktisk funktion representationen av psykisk 

ohälsa har i de för studien utvalda bilderböckerna. Det är en förutsättning att få svar på för att 

kunna redogöra för om litteraturen kan tillämpas i verksamheten med det syfte som studien 

utgår ifrån. 

 

1.2 Avgränsningar 

Som utgångspunkt för att finna lämplig primärlitteratur för studien sammanställdes ett antal 

relevanta sökord, psykisk ohälsa, psykisk hälsa, depression, ångest och barn som anhörig. 

Sökningen efter lämplig primärlitteratur gjordes i Svenska Barnboksinstitutets 

bibliotekskatalog ELSA, sökmotorn Google och via mitt lokala biblioteks databas. I samband 

med det gjordes även en sökning i sökmotorn Google Scholar efter tidigare examensarbeten 

som behandlat ämnesområdet barn och psykisk ohälsa, varav två träffar genererade i passande 

titlar att granska. Jag valde således att kontakta mitt lokala biblioteks barn- och 

ungdomsbibliotekarie för vidare hjälp och utifrån sökorden delgav hon mig flera lämpliga titlar. 

En titel upplyste en kollega mig om, den var lämplig för min studie men kategoriserades inte 

under några av de sökord jag själv upprättat varvid den aldrig hade kunnat upptäckas genom 

min egen sökprocess. Jag är medveten om att jag kan tänkas ha gått miste om fler titlar som inte 

heller kategoriseras under mina utvalda sökord eller inte kategoriserats alls. Utifrån de titlar jag 

sammanställt granskades samtliga för att fastställa vilka som stämde in på de kriterier som 

upprättats för val av studiens primärlitteratur. Avgränsningarna gjordes med utgångspunkt i de 

kriterier som valts för studien och böcker sållades i de flesta fall bort på grund av fel 

klassificering och målgrupp eller på grund av att de inte gick att tillgå via mitt lokala bibliotek. 

Med den snäva tidsramen att förhålla mig till gjordes bedömningen att tre böcker utsågs för 

analys. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel och det första kapitlet redogör för en kort inledning till studiens 

ämnesområde, syfte, frågeställningar, samt vilka avgränsningar som gjorts. Det andra kapitlet 

redogör för studiens teoretiska utgångspunkt samt en förklaring av för studien relevanta 

begrepp, följt av uppsatsens metodologiska ansats och val av metod samt en redogörelse för 

urvalsprocessen. Kapitel tre är en genomgång av den tidigare forskning som är relevant för 

studiens ämnesområde. Det fjärde kapitlet utgörs av studiens analys följt av en redogörelse för 

frågeställningarna. I det femte och sista kapitlet förs en avslutande diskussion relaterat till 

tidigare forskning.  
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2 TEORI OCH METOD 

I det här kapitlet redogörs för studiens teoretiska perspektiv och därefter de centrala begrepp 

som är utgångspunkten i studiens analys. Här redogörs även för studiens metodologiska ansats, 

hermeneutiken och valet av metod, analys av berättelse samt analys av bilderbokens 

personskildring, följt av studiens urval. De centrala begrepp som redogörs för är de ledande 

utgångspunkterna i analysen, vilka gör att texten kan ses som med nya ögon.  

 

2.1 Det utvecklingsekologiska perspektivet 

Den här studiens teoretiska perspektiv tar avstamp i det utvecklingsekologiska perspektivet som 

introducerades på 1970-talet av psykologen Urie Bronfenbrenner. Bronfenbrenners (1974) 

ekologiska modell bygger på flera nivåer av olika system som visar på hur människans 

utveckling påverkas av den miljö hen lever i. Det innebär att samspelet mellan människan och 

dess olika miljöer är den utgångspunkt för hur och att utveckling sker. I centrum av det 

ekologiska systemet står individen, i det här fallet barnet. I mikronivån finns de sociala 

relationer som är barnets närmaste omgivning, det kan vara familjen/familjerna, förskolan och 

kamratgrupper. De kallas för mikrosystem och de samverkar med varandra i ett så kallat 

mesosystem. Kommunikationen mellan de olika mikrosystemen är det som närmast påverkar 

barnet och är alltså mycket betydelsefulla för barnets utveckling. Exosystemet är en samling 

instanser som barnet inte är en fysisk del av men som har en indirekt påverkan på barnet. Det 

kan vara förälders arbetsplats, sjuk- och socialvård eller grannskap/ föräldrars sociala nätverk. 

De nivåerna i sin tur omgärdas av makrosystemet, den övergripande strukturen över ett större 

sammanhang. Det är de ekonomiska, sociala och politiska strukturer som påverkar alla de inre 

nivåerna i modellen. Ett samhälles kultur, normer, regler, lagar och värderingar. Enligt 

Bronfenbrenner står barnets utveckling i relation till hur alla 

de här nivåerna påverkar varandra och hur de olika 

mesosystemen interagerar med varandra. Hur de olika 

nivåerna ser ut och framförallt vilket makrosystem en tillhör 

skiljer sig med andra ord väsentligt mellan olika individer och 

i olika samhällen (Bronfenbrenner, 1974, s. 37–43; 

Skerfving, 2005, s. 13–15). Perspektivet lämpar sig väl för att 

studera hur barn i utsatta situationer hanterar sin livssituation. 

Individ

Mikronicå

Exonivå

Macronivå

Egen illustration, Bronfenbrenners 

ekologiska modell 
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2.2 Centrala begrepp 

Med utgångspunkt i det utvecklingsekologiska perspektivet redogörs nedan för de centrala 

begreppen som är relevanta för hur studiens analys av det empiriska materialet genomförs och 

för hur studiens frågeställningar besvaras. Begreppen är utvalda utifrån vad som tidigare 

forskats kring i ämnet och vad som kan synliggöras när det utvecklingsekologiska perspektivet 

tillämpas på en studie av barn i utsatta situationer.  

 

2.2.1 Definition av psykisk ohälsa 

Begrepp behöver definieras och förklaras för att insatser ska kunna göras på rätt nivåer. För att 

forskning ska kunna bedrivas på bästa grunder, krävs det menar Sven Bremberg och Christina 

Dalman (2014, s.7) att arbetet utförs utifrån samma premisser. Psykisk ohälsa ses som ett 

paraplybegrepp över oro och nedstämdhet, som klassas som mindre allvarliga psykiska 

symptom och mer allvarliga besvär som kategoriseras som psykiatriska diagnoser. Det är av 

stor vikt att inte sjukdomsförklara normala livskriser som oro och nedstämdhet kan vara. 

Bremberg och Dalman (2014) redogör för den förklaring av psykisk ohälsa som 

Europakommissionen, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Socialstyrelsen och SBU 

(Statens beredning för medicinsk vetenskap) gemensamt formulerat: 

… psykiska besvär innebär tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans 

eller har symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska 

besvären kan, beroende av typ och omfattning, i olika grad påverka 

funktionsförmågan. Psykisk ohälsa omfattar således symtom som kan men inte 

nödvändigtvis behöver vara så omfattande att det går att ställa en psykiatrisk diagnos. 

Ofta kan symtom på psykisk ohälsa uppfattas som normala reaktioner på en 

påfrestande livssituation, och besvären är oftast övergående (Bremberg & Dalman, 

2014, s. 14). 

Psykisk ohälsa kan bland annat utrycka sig som depression, vilket innebär att en person känner 

nedstämdhet, trötthet, förändrade sömnvanor och minskad livslust. Ett sinnestillstånd av sänkt 

stämningsläge och det klassas som egentlig depression om tillståndet varar längre än två veckor 

(Socialstyrelsen, 2017, s.16). I det fall kriterierna för en depression inte fullt ut uppnås kan det 

istället handla om ett utmattningssyndrom. Det är en situation då en person utsatts för hög stress 

under lång tid, en överbelastning av moment som personen i fråga inte har resurser att hantera. 

På grund av det här kan personen hamna i ett tillstånd av nedstämdhet, trötthet, minnes- och 

koncentrationssvårigheter och fysisk värk (Eriksson, 2016, s.1).  
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2.2.2 Anknytning 

Anknytningen är något som kan påverkas av att en förälder lider av psykisk ohälsa. Den förste 

att använda anknytning som begrepp för att förklara det psykologiska förhållandet mellan barn 

och dess föräldrar eller omsorgsgivare var psykoanalytikern John Bowlby. Leif Askland och 

Svein Sataøen (2014, s. 62–63) presenterar Bowlbys teori närmare, och den tydligaste 

utgångspunkten är att anknytning sträcker sig bortanför de biologiska behoven som mat och 

sömn. Anknytning handlar även om de känslomässiga behoven, att utvecklas emotionellt och 

socialt via samspel. Bowlby myntade dessutom begreppet anknytningsobjekt om den person, 

vanligtvis mamman eller någon annan likvärdig omsorgsperson, vars anknytning med barnet 

kan ses som en helhet (ibid.). Redan från födseln är det lilla spädbarnet i behov av en 

omsorgsperson som kan tolka barnets signaler och möta barnet i dess samspel och utforskande 

som följd av en trygg anknytning (Askland & Sataøen, 2014, s. 62; Andersson, 2015, s. 52). 

Gunvor Andersson (2015, s. 52) menar att den trygga anknytningen till en omsorgsgivare 

bygger på att omsorgspersonen uppfattas som och representerar en trygg utgångspunkt för 

barnet. Det är en förutsättning för barnets fortsatta utveckling inom många aspekter, bland annat 

för samspel med andra och för den känslomässiga utvecklingen. Mikael Rostila (2015, s.138–

139) hävdar att den känslomässiga utvecklingen kan skadas eller hämmas i brist på en trygg 

anknytning. Den trygga anknytningen är viktigare desto yngre barnet är och således är påverkan 

på anknytningen mer riskfylld för barnets fortsatta utveckling desto yngre barnet är. Rostila 

(2015, s.140) menar, i likhet med Askland & Sataøen (2014), att det i många fall är mamman 

som barnet knyter an till och vars relation till därmed är den mer sårbara. 

 

2.2.3 Föräldrafiering 

En följd av att det uppstår brister i anknytningen kan vara föräldrafiering. Näsman, 

Alexandersson, Fernqvist och Kihlgård (2015, s.28–30) har försvenskat Hauglands (2006) 

begrepp parentifisering till föräldrafiering. Föräldrafiering är en konsekvens av att 

anknytningen mellan barnet och omsorgsgivaren helt enkelt rubbats och fått ombytta roller. 

Barnet har av någon anledning tagit på sig omsorgsrollen över föräldern, en störning i 

anknytningen vars konsekvens blir att barnet överskrider gränsen för vad som omfattas som en 

normal barndom. Föräldrafiering handlar inte bara om omsorg om sin förälder utan kan även 

innefatta vård av andra familjemedlemmar och överlag ett större övergripande ansvar över 

hushållssysslor.  
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Föräldrafiering kan ha positiva konsekvenser för barnet men även vara destruktiv, det beror på 

graden av föräldrafiering i relation till de kulturella förväntningarna. Ytterligare en aspekt att ta 

hänsyn till menar Näsman m.fl. (ibid.) är om det enbart är föräldrafiering i sig som påverkar 

barnet eller om det är andra konsekvenser, som anledningen till föräldrafieringen, som är det 

skadliga för barnet. Föräldrafieringen kan vara av den omfattning av vad de kulturella 

förväntningarna består av. Den kan ändock ha en negativ påverkan på barnet i kombination med 

anledningen till föräldrafieringen (ibid.). Karin Alexandersson, Stina Fernqvist och Elisabet 

Näsman (2015, s. 354) lyfter ytterligare en form av föräldrafiering utöver de tre former som 

Haugland (2006) redogör för, det är en variant av föräldrafiering där barnet tvingas till 

omsorgsansvar om sig själv.  

 

2.2.4 Motståndskraft 

Barn som möter motgångar som till exempel föräldrafiering på grund av brister i anknytningen, 

utvecklar en form av motståndskraft för att hantera det. Skerfving (2005, s. 54–61) talar om 

”resilience”, eller motståndskraft, som ett begrepp för barns förmåga att stå emot psykiska 

påfrestningar. Motståndskraften definieras av en individs känslomässiga förflutna. Kvaliteten 

på interaktion mellan barnet och föräldern under barndomen är en avgörande faktor för hur väl 

barnet utvecklar ett skydd för att reducera ångest vid stressfyllda och kritiska moment i livet. 

Staci Zolkoski och Linda Bullock (2012, s. 2295–2303) visar på att många barn växer upp i 

långt ifrån idealiska familjeförhållanden, det kan vara allt ifrån missbruk till fattigdom eller 

sjukdomar inom familjen. De här uppväxtvillkoren kan hindra barn i deras intellektuella och 

känslomässiga utveckling och de kan hindras från att nå sin fulla potential som vuxna 

människor. Zolkoski och Bullock (ibid.) klargör att det trots allt finns barn som möter alla de 

här motgångarna, men som mot alla odds har en motståndskraft som hindrar dem från att 

påverkas negativt i sin utveckling. Forskningen på motståndskraft hos utsatta barn har bedrivits 

sedan 1970-talet och vad som undersökts är att kartlägga vad det är som gör att vissa barn har 

en motståndskraft som förmår dem att övervinna svåra hinder. Barnen uppvisar 

motståndskraftiga styrkor som hjälper dem att utvecklas trots de ogynnsamma förhållanden. De 

här styrkorna är mer eller mindre starka hos alla individer, men just hos motståndskraftiga barn 

kan faktorerna ses om framgångsfaktorer. Det handlar om att ha social kompetens, 

problemlösande färdigheter, ett kritiskt medvetande och att visa självständighet och 

målmedvetenhet (ibid.).  
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2.3 Metodologisk Ansats 

Den här studien är av kvalitativ karaktär vilket innebär att forskaren antar en tolkande ställning 

till materialet. Det empiriska materialet analyseras sen med utgångspunkt i de för studien 

relevanta teoretiska begrepp och perspektiv (Fejes & Thornberg, 2015, s. 16–38). Den 

metodologiska ansatsen för studien är hermeneutik, och då främst med utgångspunkt i den 

hermeneutiska cirkeln. Hermeneutik som metodansats innebär att tolka ett empiriskt material, 

och i förlängningen förstå det för att kunna förmedla en uppfattning om det till andra (Westlund, 

2015, s. 71). Maria Nikolajeva (2000, s. 11–13) beskriver den hermeneutiska cirkeln som att 

plocka isär en helhet till delar för att sedan se helheten igen med nya ögon. En process som 

aldrig blir fulländad, då helheten ses med nya ögon varje gång beroende av vilka delar som 

granskas. Westlund (2015, s. 79–80) hävdar att inom hermeneutisk forskning går det inte att 

säga generellt hur arbetsprocessen går till eftersom det är en lära om tolkning och varje forskare 

har olika utgångsläge för att ta sig an sitt empiriska material beroende på sin förförståelse. Med 

förförståelse menas att vi kan ha förutfattade meningar, fördomar eller andra övertygelser som 

gör att vi närmar oss vårt empiriska material på olika vis. När det empiriska materialet ska 

analyseras kan det vara av stor vikt att läsa texten flera gånger med ett öppet sinne och utan 

fokus på att redan från start försöka besvara forskningsfrågorna. Förförståelsen kan här vara ett 

hinder på vägen mot att se textens mening. Den här delen av processen kallar Westlund (2015, 

s. 83) för inkännande och öppen genomläsning.  

 

2.4 Val Av Metod 

Det empiriska materialet i studien utgörs av bilderböcker som valts ut efter en noga avvägd 

avgränsningsprocess med syfte att finna för studien lämplig litteratur. Nikolajeva (2000, s.12) 

beskriver bilderboken som en konstform där två former av kommunikation samspelar, den 

verbala och den visuella. Bilderboken kommunicerar genom de här två formerna.  

För att kunna göra en så bred och omfattande, men samtidigt djupgående analys som möjligt 

kommer texten analyseras utifrån Dahlborg-Lyckhages modell för analys av berättelser i 

kombination med Nikolajevas modell för analys av bilderbokens personskildring. Därutöver 

tas hänsyn till Nikolajevas (2000, s.177) litteraturanalytiska begrepp perspektiv och hur det 

tillämpas i litteraturen. Perspektivet, eller synvinkeln, kan ta olika uttryck beroende av vems 

ögon berättelsen ses igenom.  
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2.4.1 Att Analysera Berättelser 

Elisabeth Dahlborg-Lyckhages (2012, s. 161–167) modell utgår från att det material som 

analyseras antar en berättandeform. När berättelser analyseras beskrivs innehållet i det 

empiriska materialet genom koder, kategorier eller teman. Bilderböcker kan betraktas som en 

form av skönlitteratur. När de påhittade berättelserna är en spegling av verkligheten och 

innehåller former av de villkor och förhållanden som liknar det verkliga, kan en analys av dem 

bidra till värdefull kunskap i förhållande till studiens problemställning. Dahlborg-Lyckhage 

(ibid.) beskriver, precis som Westlund (2015, s.79–80) vikten av öppenhet inför läsandet av 

texten. Vår förförståelse hindrar oss från att se vårt material som helt nytt och obekant material, 

att skapa medvetenhet om vår egen kunskap och utgångspunkt ger kontroll i analysprocessen. 

Analysen utgår från ett bekantgörande av textens helhet, analyserande av textens delar och 

tillbaka till ny helhet. Dahlborg-Lyckhage (2012, s. 168–170) presenterar processens steg som 

att göra sig bekant med det empiriska materialet och sätta sig in i den helhet som delarna sedans 

ska relateras till. Texten ska läsas så många gånger att det finns möjlighet att återberätta de stora 

dragen i berättelsen.  I det här fallet, då det är flera berättelser som ska analyseras, läses samtliga 

flera gånger var för sig. Det här är det första steget som även ses som det viktigaste, det skapas 

den övergripande förståelsen för att sedan kunna växla mellan helheten och delarna i texten. 

Steg två är det huvudsakliga momentet i analysen, det är nu som textens olika delar urskiljs. 

Genom frågeställningarna framträder de meningsbärande delarna av texten som står i relation 

till helheten. Textens helhet är det konkreta att utgå ifrån och ur den framträder de mer abstrakta 

delarna. När texten har delats upp i kategorier framgår mönster som bildar en ny helhet. Den 

nya helheten kan ha ett nytt uttryck än vad ursprungsberättelsen hade och texten kan nu ses på 

ett mer konkret sätt än tidigare. Resultatet av analysen ska konstrueras utifrån den 

kategorisering som framgick i del två och den nya helheten ska präglas av klarhet och logik.  

 

2.4.2 Bilderbokens Personskildring 

Nikolajeva (2000, s. 139–146) presenterar personskildringen i romaner och att de görs genom 

olika berättartekniska begrepp. Beskrivningen av personen kräver en berättare, hur den ser ut 

och vad dess typiska karaktärsdrag är, är det vanligaste begreppet. Genom beskrivningen kan 

personlighetsdrag över tid dessutom framträda. Ett andra begrepp är karaktärisering, hur 

personer karaktäriseras utifrån de handlingar de utför och de reaktioner som berättas eller 

illustreras.  
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Nikolajevas (ibid.) tredje verktyg för personskildring är dialogen, genom dialogen kommer vi 

personen ännu närmare och ett steg bortanför berättarrösten. En fjärde aspekt är att bjudas in 

till personens inre värld, där vi ges tillgång till personens tankar och känslor. När alla begreppen 

samverkar skapar läsaren ett porträtt av personen, det här porträttet speglas även av våra egna 

erfarenheter och av vår egen verklighet. När begreppen tillämpas på bilderboken blir 

personskildringen såväl bred, men även mer begränsad, menar Nikolajeva (ibid.). Begreppen 

kan tillämpas på både bild som text, och lämpar sig mer eller mindre bra för det. Bild och ord 

kan komplettera varandra eller vara helt symmetriska. De kan dessutom säga emot varandra 

och presentera två olika bilder av samma person. Bilden är den första uppfattningen vi får av 

personen och texten blir således det andra intrycket. För att beskriva enkla känslor eller attityder 

kan bilder framställa det utan tillägg av ord, medan mer komplexa egenskaper som godhet, 

ondska eller mer komplicerade känslor bäst skildras genom ord och med bilder som 

komplement. Bilder har den egenskapen att de kan skildra personer, och illustrationer generellt 

genom symboler, färger och former. Nikolajeva (ibid.) hävdar dock att bilderböcker i många 

fall är mer handlingsorienterade än personorienterade än romaner. Nikolajeva (ibid.) menar att 

bilderbokens handling begränsar möjligheten till utveckling av personer i och med deras, i 

förhållande till romaner, korta handling. Likväl som bilden har begränsningar så finns det även 

tillfällen när orden inte räcker till i personskildringen. I många fall är bilderböcker, som redan 

nämnts, handlingsorienterade varvid personskildringen lämnas åt bilderna att ansvara för. Det 

finns ingen anledning, menar Nikolajeva (ibid.) att med ord beskriva det som redan framgår 

tydligt i bilden. I många fall kan det för övrigt räcka med korta ord som stöd åt bilden, och där 

det visuella får ta mest plats. 

En kombination av de två analysformer som redogjorts för ovan kan ge en djupare inblick i de 

personporträtt som ska studeras i analysen för att uppnå studiens syfte. När en analys genomförs 

genom Dahlborg-Lyckhages modell för analys av berättelser påverkas resultatet av i vilket syfte 

analysen genomförs och hur förförståelsen kan påverka analysen är relevant att vara medveten 

om. När modellen för textanalys kombineras med Nikolajevas modell för personskildring kan 

processen gå djupare in på de delar som har för avsikt att analyseras i en studie som bygger på 

att studera personerna i berättelsen.  
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2.5 Urval 

Den här studien är av en kvalitativ art vilket innebär att en, som tidigare nämnts, avgränsad 

mängd litteratur valts ut för analys i förhållande till tidigare forskning och utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna. Den här litteraturen är utvald utifrån fyra på förhand givna kriterier. Studiens 

syfte är att undersöka hur barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar framställs i de utvalda 

böckerna varav det första kriteriet är att bokens huvudperson ska vara ett barn. Det andra 

kriteriet är att minst en av föräldrarna lider av psykisk ohälsa vilket samtliga böcker uppfyller. 

Här tas ingen hänsyn till kön vare sig hos barn eller föräldrar då det inte är relevant för studiens 

syfte.  

Som en sekundär del av studiens syfte görs studien för att se hur den primära litteraturen kan 

användas i verksamheten för att bredda pedagoger och barns kunskapsfält. Med verksamheten 

avses i det här fallet förskoleverksamhet varav den tydliga åldersinriktningen på 3–6 år är ett 

relevant kriterium. Det sista kriteriet, att boken ska vara tillgänglig för allmänheten, till exempel 

via bibliotek och där vara klassificerad med beteckningen Hcf, vilket innebär bilderböcker eller 

kapitelböcker för små barn. Det är således relevant av den orsak att böckerna ska finnas 

lättillgängliga för verksamheten och klassificeringen tydliggör att det är en bilderbok som ska 

analyseras.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Med utgångspunkt i såväl i det utvecklingsekologiska perspektivet som i de genom analysen 

framkomna begreppen har tidigare forskning inom utvalda områden granskats för att kunna ge 

en mer nyanserad bild av slutresultatet. De områden som presenteras nedan är barns upplevelse 

av psykisk ohälsa och barn som omsorgsgivare. Det följs sedan av en forskningsöversikt över 

material, där den för studien utvalda primärlitteraturen tidigare har bearbetats för att kunna 

jämföra de slutsatser som framkommer i de här olika studierna.  

 

3.1 Barns upplevelse av psykisk ohälsa 

Margareta Östman (2008) presenterade 2008 sin forskning om vardagssituationen för barn till 

föräldrar med allvarlig psykisk ohälsa, med argumentet att den tidigare forskningen i ämnet 

snarare fokuserat på föräldrar eller andra vuxnas uppfattning om barnen till de psykiskt sjuka 

föräldrarna. Studiens syfte var att granska livssituationen hos en grupp barn i åldern 10–18 år 

utifrån deras egna erfarenheter. Studien genomfördes utifrån intervjuer, uppbyggd av öppna 

frågor, med åtta barn som sedermera kom att analyseras genom tematisk analys. I den tematiska 

analysen synliggjordes åtta teman; kommunikation, kärlek, mognad, rädsla, skuld, ensamhet, 

ansvar och stigmatisering. Vad som framgick utifrån de här temana var bland annat att barnen 

uttryckte ett behov att kommunicera sin situation med utomstående, att de älskade sin förälder 

trots sjukdomen och att instabiliteten i förälders omsorg lett till en mognad och ökad självkänsla 

hos barnet. Barnen uttrycker även en stor rädsla för situationen och svårigheten att hantera 

sjukdomen. I flera fall framkommer det att barnen beskylls av föräldern, andra vuxna eller av 

sig själva som orsak till förälderns mående. Barnen uttalar även sin känsla av ensamhet på grund 

av bristande kommunikation och barnen uttrycker sin sorg över att ta över ansvaret som 

föräldern inte kan bära. Barnen upplever dessutom en form av stigmatisering, att deras familj 

uppfattas som annorlunda än andras (Östman, 2008, s. 355–357).  

Resultatet kan sammanfattas med att barnen upplever såväl positiva som negativa aspekter av 

att leva med en psykiskt sjuk förälder. Det viktigaste tycks ändå vara det faktum att 

kommunikation är mycket relevant för barnen, något som bör tas i beaktande vad beträffar att 

inkludera barn i förälderns process för bättre mående. Genom att belysa barnen och undersöka 

deras situation kan hela familjen få den hjälp som behövs vid behandling av en psykisk sjuk 

förälder (Östman, 2008, s. 358).  
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En liknande studie har genomförts av Hanna Van Parys och Peter Rober (2013, s.330) i Belgien. 

Vad som skiljer dem åt är att studien genomfördes med hjälp av familjeintervjuer, där både barn 

och föräldrar medverkade, där barnen var i åldrarna 7–14 år. Syftet med Van Parys och Robers 

studie är att förklara hur föräldrars psykiska ohälsa påverkar den psykiska hälsan hos de berörda 

barnen. Intervjuerna analyserades sedan genom tematisk analys. Vad som framgick av 

intervjuerna var att barnen mycket tydligt agerade både fysiskt och verbalt för att trösta den 

deprimerade föräldern. Vad forskarna var intresserade av var att fördjupa sig i den interaktion 

som skedde mellan barnet och föräldern och vilken respons barnens agerande fick från föräldern 

(Van Parys & Rober, 2013, s. 336). Vad som utlästes ur den tematiska analysen var hur barnen 

anpassade sin reaktion på förälderns interaktion, att de dolde eller nekade sina egna känslor och 

upplevelser för att vara föräldern till lags. Allt för att inte komma att ge utlopp till och vara 

orsaken till fler destruktiva känslor hos föräldern (ibid.). 

 

Elisabet Näsman och Karin Alexandersson (2017, s.448) har i sin tur genomfört en 

intervjustudie med syfte att fördjupa kunskapen i hur barn och dess missbrukande föräldrars 

perspektiv på upplevelsen förhåller sig till varandra. Studien utgår från en barndomssociologisk 

teori som betonar vikten av att barns upplevelser tillskrivs lika stor betydelse som de vuxnas, i 

det här fallet föräldrarnas. Studien utfördes i ett forskningsprojekt finansierat av 

Folkhälsomyndigheten och som underlag till studien genomfördes kvalitativa intervjuer med 

barn, i åldern 6–18 år, till missbrukande föräldrar och med de missbrukande föräldrarna. I de 

flesta fallen hade missbruket pågått eller pågick under större delen av barnens uppväxt. Ett 

tydligt utfall av studien var det faktum hur barnet påverkats negativt på grund av förälderns 

missbruk. Barnen har inte bara oroat sig för föräldern utan även för sin egen del, det har varit 

ledset och argt på föräldern men det är inte något som föräldern i sin tur återberättar. Det är inte 

bara barnets känslor som påverkats, barnen har till följd av sitt behov av kontroll över föräldern 

fått försämrade resultat i skolan och under perioder själv haft ångest över situationen.  

Det kan vara relevant att påpeka att de olika studierna skiljer sig åt vad gäller orsaken till 

förälderns psykiska ohälsa. Östman (2008) och Van Pary & Rober (2013) behandlar psykisk 

ohälsa i form av depression, medan Näsman och Alexandersson (2017) bemöter psykisk ohälsa 

på grund av missbruk. Vad som däremot går att utläsa från samtliga studier är hur barn och 

föräldrar förhåller sig till situationen av att leva med psykisk ohälsa och att upplevelserna kan 

skilja sig mycket åt.  
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I såväl Näsman & Alexandersson (2017) och Van Pary & Robers (2013) studier framgår så gott 

som enbart barnens negativa upplevelser av att leva med en psykiskt sjuk förälder, medan 

Östman (2008) presenterar ett resultat som visar på att barnen även lyfter positiva, eller 

åtminstone mindre negativa erfarenheter från sin uppväxt med den psykiskt sjuka föräldern. 

Det är dessutom viktigt att ha i åtanke att samtliga studier bygger på intervjuer med barn som 

alla är äldre än vad den här studien har till syfte att undersöka, varvid resultatet i de här studierna 

kan speglas av barnens ålder och mognad. Aspekterna kan således ha inverkan på hur barnet 

upplevt sin situation och deras verbala möjlighet till återberättande av dem. Det är 

betydelsefulla slutsatser att ta ställning till vidare i studien. 

 

3.2 Barn som omsorgsgivare  

Annemi Skerfving (2005, s.16) redogjorde redan för drygt tio år sedan att barn med föräldrar 

som lider av psykisk sjukdom började uppmärksammas mer och de barn som benämnts som 

osynliga barn började synliggöras. Förändringen beror, menar Skerfving (ibid.) på, att det har 

skett en samhällelig förändring både vad gäller synen på barn som egna individer, FN:s 

barnkonventions påverkan och den förändrade vuxenpsykiatrin. En normalisering av psykiska 

sjukdomar har bidragit till en mer accepterad bild av psykiskt sjuka personer. 

Antologin, Barn som anhöriga- om relationer, interventioner och omsorgsansvar (2015) har till 

syfte att sammanställa den aktuella forskning som finns på området och det görs på uppdrag av 

Socialstyrelsen av Linnéuniversitetet och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga). Här 

gör Elisabet Näsman, Karin Alexandersson, Stina Fernqvist och Johanna Kihlgård (2015, s.35) 

ett försök att redogöra för begreppet barn som omsorgsgivare som att barnet åsidosätter sina 

egna behov för att göra situationerna lättare för föräldrarna. Författarna tydliggör även att 

begreppet inte i någon större utsträckning brukas i den forskning som är underlag för deras 

studie.  

Någon som däremot i hög grad talar om barn som omsorgsgivare och som i stor utsträckning 

hänvisas till i ovan nämnda antologi är den norska forskaren Bente Haugland, som i artikeln, 

Barn som vårdgivare – adaptiv kontra destruktiv parentifisiering (2006), redogör för begreppet 

barn som omsorgsgivare på ett tydligt sätt. Haugland (2006, s. 211–220) menar att västvärlden 

har en kulturell uppfattning av barn som mottagare av omsorg och att det ansvar och åtaganden 

som eventuellt delges barnet är anpassade utifrån barnets ålder och utveckling.  
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Med det menas i förlängningen att de kulturella förväntningarna på barn och barns ansvar ser 

olika ut i olika delar av världen. Trots den kulturella uppfattning som råder i västvärlden finns 

det barn som får ta på sig omsorgsuppgifter i stor utsträckning för att det är vad som förväntas 

av dem.  

Den vanligaste termen för det här, parentification, myntades på 1960-talet och Haugland (ibid.) 

har skandinaviserat begreppet till parentifisiering. Näsman m.fl. (2015, 28–30) försvenskade 

begrepp föräldrafiering är dock vad som används som begrepp fortsättningsvis. 

Vad som klassas som föräldrafiering har olika gränser i olika kulturer, men används i de 

sammanhang då barnet ger vård, omsorg och tar emotionellt ansvar i större omfattning än vad 

den kulturella uppfattningen förväntar av barnet. Det benämns som adaptiv eller destruktiv 

föräldrafiering. Adaptiv föräldrafiering är då barnet tar sig an något större ansvarsuppgifter än 

vad som kulturellt förväntas av dem och att det endast pågår med stöd och i begränsad tid. 

Destruktiv föräldrafiering är då ansvars- och omsorgsuppgifterna övergår barnets ålder och 

mognad och utan stöd eller erkännande från de som bör ha ansvaret (ibid.).  

Barnet kan anta olika former av föräldrafiering, menar Haugland (ibid.) Den första är att barnet 

intar en föräldraroll till sin egen förälder, där föräldrarna i stor utsträckning förväntar sig stöd 

och hjälp från barnet och barnet är den som har kontroll över situationen medan föräldern intar 

en underordnad roll. Den andra är att barnet intar en partnerroll till sin egen förälder, föräldern 

underordnar sig inte barnet utan behandlar den som en vuxen och utbyter intima eller personliga 

problem med barnet. Den tredje formen är då barnet intar en vuxenroll i förhållande till övriga 

familjemedlemmar. Det kan röra sig om att barnet tar ansvar över syskon eller andra 

familjemedlemmar. Föräldrafiering uppkommer ofta på grund av att en förälder är i behov av 

vård och omsorg som andra vuxna inte har kunnat tillmötesgå. Barn är så lojala mot sina 

föräldrar att de är villiga att i stor utsträckning tillgodose förälderns behov. En konsekvens av 

barnens lojalitet är att föräldrafiering är svår att upptäcka, barnet döljer sin arbetsbelastning av 

rädsla för att familjen kan komma att upplösas om situationen uppdagas (ibid.). En stor 

konsekvens av föräldrafiering är att de kan få negativa konsekvenser för barnets sociala 

utveckling, på grund av att barnet lägger all sin tid på föräldern och därmed begränsas till att 

umgås med jämnåriga och delta i sociala aktiviteter. (ibid.).  

Adaptiv föräldrafiering i sin tur kan utveckla positiva egenskaper hos barnet. Allt från bättre 

självkänsla, till att utveckla kompetens, ansvar för att ta hand om familjemedlemmar och andra 

människor (ibid.). 



 

17 

3.3 Primärlitteratur i tidigare forskning 

Genomgående är forskningen om psykisk ohälsa i just barnbokslitteratur inte utforskat i någon 

större omfattning, i de flesta fall är det examensarbeten som lyfter de här ämnena i förhållande 

till varandra. Som tidigare nämnts är inte heller barnbokslitteratur med fokus på psykisk ohälsa 

särskilt omfattande, så den primärlitteratur som valts som underlag för den här studiens analys 

har tidigare legat till grund för forskning, främst av studenter i examensarbeten men även i 

större forskningssammanhang.  

I det fall där en av titlarna granskats i ett annat sammanhang än vad som är relevant för den här 

studien, är det gjort år 2010, Gro Ulland (2010) presenterar då sin avhandling vid Universitetet 

i Bergen. En kvalitativ jämförande studie i hur barn från tre olika åldersgrupper skapar mening 

i bilderbokens ikonotext genom högläsning och boksamtal. Boken som är underlag för hennes 

uppsats är Mammas hår (2012) av Gro Dahle. Ulland hyllar bokens författaren Dahles goda 

förmåga att skriva stämningsfullt och lyfter illustratören Svein Nyhus begåvade sätt att förlänga 

textens mening genom bilden. Det primära syftet med studien är inte psykisk ohälsa, utan att 

undersöka hur barn i olika åldrar tar till sig bilderbokens ikonotext genom olika nivåer av 

djupdykning i dess bild och text. Ulland (2010) menar att boken Mammas hår (2012) företräder 

den moderna bilderboken både vad gäller det estetiska utförandet och val av nytänkande tema. 

Vad som dock framkommer av Ullands avhandling och som är såväl intressant som relevant för 

den här studien är att även de mindre barnen kan ta in och uttrycka sina tankar kring teman som 

kan tyckas vara utmanande, något psykisk ohälsa kan klassificeras som.  

Hanna Landergren och Frida Kihlstedt presenterar i sitt examensarbete, Med tankar gula som 

solen skulle nog det mörka i huvudet försvinna (2016), en kritisk diskursanalys av hur psykisk 

ohälsa framställs i barnlitteratur. Fokuset i studien är att ur ett genusperspektiv undersöka hur 

psykisk ohälsa hos föräldrar framställs genom text i barnlitteratur. Genom den kritiska 

diskursanalysen vill de lyfta hur språket har relevans för upprätthållandet av normer som genus 

och psykisk ohälsa. Kihlstedt och Landergrens (2016, s.19) studie är uppbyggd på en analys 

baserad på sju boktitlar varav två av dem är samma som för den här studien, Mammas hår 

(2012) och När mammas tankar ändrade färg (2015). De kommer bland annat till slutsatsen i 

en genusdiskurs att män och kvinnor porträtteras varierande i förhållande till den psykiska 

ohälsan och att barnbokslitteraturen i flera fall synliggör en lösningsdiskurs som visar på att 

den psykiska ohälsan har ett lyckligt slut i deras valda böcker och visar inte på att depression 

är något som kan pågå under hela livet. (Landergren och Kihlstedt, 2016, s.41)  
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Frida Manneklint och Hanna Andersson intar ett normkritiskt perspektiv när de i sitt 

examensarbete, Depression i bilderböcker för barn (2016), genomför en narrativ bild- och 

textanalys på fyra bilderböcker varav två titlar, När mammas tankar ändrade färg (2015) och 

Mammas hår (2012), återkommer även i den här studien. Syftet med studien är att undersöka 

hur text och bild framställer depression i de fyra utvalda bilderböckerna, utifrån normalitet, 

genus och moderskap. De kommer till slutsats om att böckerna speglar depression som något 

tungt och funktionshindrande, och att många av de bilderböcker som behandlar ämnet 

depression har en psykiskt sjuk mamma som vuxenkaraktär och att böckerna speglar ett tillstånd 

hos mamman där hon inte är benägen att utföra det som förväntas av den goda modern. Den 

goda modern ska vara trygg och omhändertagande vilket inte sker när de är i depression. 

Manneklint och Andersson (ibid.) klargör dessutom vikten av kunskap om depression när en 

arbetar med människor genom socialt arbete.  

Ida Wångelid och Lisa Kyntäjä intar i sitt examensarbete, Hade mamma börjat dricka igen? 

(2016) ett barnperspektiv när de genom hermeneutisk textanalys tar sig an ett antal titlar varav 

en, När mammas tankar ändrade färg (2015), återfinns även bland den här studiens 

primärlitteratur. Deras syfte är att undersöka hur barn som lever i problematiska 

familjeförhållanden framställs och hur deras primärlitteratur kan vara ett stöd för berörda barn. 

De kommer till slutsatsen att litteraturen kan komma väl till pass för att barn som lever i 

problematiska familjeförhållanden ska kunna finna tröst och igenkänning i dem. Litteraturen 

speglar den verklighet de valt att presentera i sitt arbete och de utgångspunkter de valt att utgå 

ifrån. 

Pija Lindenbaums När Åkes mamma glömde bort (2005) har inte tidigare använts inom 

forskning som rör sig inom den här studiens område. Maria Bach lyfter dock boken, som ett av 

flera verk av Lindenbaum, i sitt examensarbete Älgbrorsor, drakar och lågstatusbarn (2014) då 

hon genomför en narrativ bilderboksanalys med barnperspektivet i fokus. Studien har till syfte 

att se hur just Lindenbaum som författare skildrar barns inre tankar och handlingar i sina verk. 

Bach (2014, s. 26–27) kommer till slutsatsen att När Åkes mamma glömde bort (2005) är en 

bok med mycket djup och allvar som upplevs genom olika nivåer, den vuxna läsaren kan 

uppleva boken på ett sätt utifrån sina erfarenheter medan barnet har en annan form av 

erfarenhet. Bach klargör att boken om Åke och hans mamma är en bok som kan väcka både 

spänning och oroskänsla inom oss, beroende av vår förförståelse. Bach menar även att böcker 

som den inte ska skrämma oss från att använda dem som högläsning, tvärtom är det böcker som 

den här som berikar och kan ge utlopp för givande samtal mellan barn och vuxna.   
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4 ANALYS 

Det här kapitlet består av en kort presentation av primärlitteraturen följt av analysen för 

respektive bok. Därefter redogörs för en resultatdel som sammanfattar de delar som synliggjorts 

i analysen av samtlig litteratur och presenterar svaret på studiens frågeställningar.  

Varje bok analyseras för sig, och precis som Dahlborg-Lyckhage (2012, s.168–170) föreskriver 

görs det för att kunna tydliggöra litteraturens delar i förhållande till helheten. Med hjälp av 

Nikolajevas (2000, s. 139) verktyg för personskildring i analysen kan tecknen för hur den 

psykiska ohälsan ter sig hos den vuxna huvudkaraktären synliggöras och hur de specifika 

begrepp framställs som är relevanta för analysens slutsats. Genom Dahlborg-Lyckhages (2012, 

s.168–170) modell för att analysera berättelser har analysen åskådliggjort delar som visas 

genom samtliga berättelser på ett eller annat vis. De här delarna sammanfattas i specifika 

begrepp som kan ge berättelserna nytt perspektiv och ses med nya ögon. I den huvudsakliga 

delen av analysen ställs berättelsens innehåll i relation till de centrala begrepp som synliggörs 

i litteraturen för att skapa en ny helhet av innehållet och ge svar på studiens frågeställningar. 

Analysen genomförs således utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet vars huvudsakliga 

utgångspunkt är hur barnet påverkas av den miljö hen befinner sig i.  

Barnen nämns vid sina namn och då föräldern i samtliga böcker är en mamma, benämns således 

de vuxna huvudkaraktärerna genomgående som mamman. Den psykiska ohälsan benämns som 

just psykisk ohälsa oavsett form, förutom då den går att specificera. Då samtlig litteratur saknar 

paginering tillämpas fortsättningsvis en fiktiv paginering i analysen. Första uppslaget, där 

berättelsen startar, är således sidan 1–2, nästa uppslag 3–4 och så vidare. 

 

4.1 Analys av När mammas tankar ändrade färg 

När mammas tankar ändrade färg är skriven av Sara Galli, illustrerad av Mats Molid och 

utgiven av Idus förlag 2015. Boken handlar om Max och Max mamma som en dag beter sig 

olikt mot vad hon brukar. Max förstår inte vad som är fel, men något är annorlunda med 

mamma, hon känns gråare och tråkigare än vad hon är annars. Mamma viskar inte längre fina 

ord i hans öra när Max ska sova, hon städar inte och hon ligger mest på soffan och sover. Max 

pappa säger att mamma är sjuk, men Max kan inte se något fel på mammas kropp.  

Familjen i När mammas tankar ändrade färg består av, förutom Max och mamma, av en pappa 

och en lillasyster.  
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Redan på första sidan i boken beskriver berättaren uppfattningen Max har om mamman: ”Det 

är något konstigt med Max mamma. Något märkligt. Något annorlunda” (Galli, 2015, s. 1). 

Texten illustreras med en bild av mamman som är till synes trött och frånvarande. 

Genomgående i boken beskrivs mamman med ord som orkeslös, trött, tråkig, ledsen. Att hon är 

annorlunda och har en ledsen röst. Illustrationerna på samma uppslag som där orden används 

visar bilder av mamman där hon sover, granskar sin ledsna spegelbild, och en bild när hon sitter 

i soffan med ett trött uttryck i ansiktet (Galli, 2015, s. 5, 6, 7). Vidare visar ett uppslag där bilden 

tycks göra ett försöka att förmedla hur mamman ler men där texten förtydligar att: ”Mammas 

mun ler men Max ser att ögonen är ledsna” (Galli, 2015, s.9–10).  

På följande uppslag (Galli, 2015, s.11–12) är en omfamning mellan mamman och pappan 

avbildad som en svart siluett och berättaren återger det Max hör mamma berätta för pappa: ”En 

kväll hör Max sin mamma säga att hon inte orkar leva längre. Då känns det som att hela Max 

fryser till is” (Galli, 2015, s. 11). Ovan redogörs för flera kriterier som överensstämmer med 

Bremberg och Dalmans (2014, s. 14) definition av psykisk ohälsa. Max mamma beskrivs som 

trött, nedstämd, har förändrade sömnvanor och en minskad livslust. Samtliga av de här 

tillstånden klassificeras som tecken på psykisk ohälsa. Mammans psykiska ohälsa 

karaktäriseras dessutom genom de handlingar hon inte längre utför. Uppslaget på sidan 5–6 

(Galli, 2015) berättar att kojan som Max tillverkat fått vara kvar i flera veckor och att mamma 

mest ligger och sover på soffan. I Socialstyrelsens rapport Vård vid depression och 

ångestsyndrom (2017, s.16) redogörs för att psykisk ohälsa i form av depression är när de här 

tillstånden är bestående i mer än två veckor. Utifrån det kan slutsatsen dras att Max mamma 

lider av psykisk ohälsa i form av depression, och det bekräftas även genom en återberättande 

dialog mellan Max och skolsystern Emma: ”Att han hört pappa säga att mamma har en sjukdom. 

En Depression” (Galli, 2015, s.15). Mammans förändrade sömnvanor är något som Max tydligt 

påverkas av, som att mamman inte längre säger god natt och viskar fina ord i hans öra när han 

ska sova för att hon inte orkar. Han lägger även märke till att hon inte går till jobbet eller att 

hon inte kan sova på nätterna: ”Med ledsen röst säger mamma att hon inte kan sova. Det tycker 

Max är konstigt. Hon är ju alltid trött. Hur ska Max kunna sova när mamma är vaken och 

ledsen?” (Galli, 2015, s.8).  

Max upplever dessutom att mammans röst är annorlunda och att det annorlunda är något som 

inte syns eller känns utanpå mamma. Andersson (2015, s. 52) menar att en trygg omsorgsperson 

är en förutsättning för en trygg anknytning.  
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Men anknytningen mellan Max och hans mamma tycks påverkas i den utsträckning att Max 

känslomässiga behov av närhet inte tillgodoses när mamman inte orkar samspela med honom 

som hon gör när hon inte är deprimerad. Det är dessutom det som till en början synliggör för 

Max att mamma inte är som hon brukar. Rostila (2015, s.140) samt Askland & Sataøen (2014, 

s.62–63) hävdar att mamman i många fall är barnets främsta omsorgsperson och därmed den 

vars relation till barnet är mest sårbar. Det synliggörs mellan Max och hans mamma, då hon 

som tycks vara hans trygga utgångspunkt är förändrad. Det här påverkar Max i framförallt hans 

sociala samspel med andra barn. Han vågar inte längre ta hem sina vänner: 

Med den annorlunda mamman vågar Max inte ta med sig kompisarna hem. Han vill 

inte att Agnes och Otto ska se att hon ligger och sover mitt på dagen. Eller att de ska 

höra hennes ledsna röst (Galli, 2015, s.10). 

Som en konsekvens av att anknytningen mellan Max och hans mamma är påverkad antar Max 

en, vad Näsman m.fl. (2015, s.28–30) skulle kalla föräldrafiering, till följd av mammans 

depression. Näsman m.fl. (ibid.) menar att föräldrafiering kan uttryckas bland annat genom att 

barnet antar övergripande ansvar över hushållet. Max bestämmer sig helt enkelt för att mamma 

inte ska bli ännu mer ledsen och utför sysslor som ska göra henne glad, han dukar när de ska 

äta och han städar efter leken. Max känner även ett ansvar över att ta hand om sin mamma för 

att hon inte ska vara ensam med sina ledsna tankar. Han förmår inte längre engagera sig i skolan 

för att han bara tänker på att vara hemma och ta hand om sin mamma. Det här leder till att hans 

skolarbete blir lidande och han undrar hur han ska kunna sova när hans mamma är ledsen mitt 

i natten. Enligt Näsman m.fl. (ibid.) kan det ses som ytterligare en konsekvens av det 

omsorgsansvar som Max tar över sin mamma, som en följd av den föräldrafiering han antar 

under mammans depression.  

Max tycks ha, vad Zolkoski och Bullock (2012, s.2295–2303) beskriver som en motståndskraft 

för hur han ska hantera situationen med mammans depression. Trots att han tillfälligt lever i 

vad som kan kallas för ett mindre idealiskt familjeförhållande med en deprimerad mamma, 

uppvisar Max både självständighet och målmedvetenhet när han vid ett tillfälle ramlar och slår 

sig på skolan. Han kommer då i kontakt med skolsköterskan Emma. Hos Emma tycks Max 

känna förtroende. För Emma vågar Max berätta allt som han bär på, till exempel att mamma 

bara är ledsen och sover. Han berättar allt det som han egentligen inte vill att någon ska få reda 

på om hans mamma: 

Inget av det Max säger verkar göra Emma förvånad. Då vågar Max berätta det allra 

hemskaste. Det som sitter allra längst inne. Att Max hört mamma säga att hon inte 

orkar leva mer (Galli, 2015, s. 16). 
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Men Emma lyssnar och tar till sig det som Max säger, här får han utlopp för sina känslor och 

blir bemött av en vuxen som lyssnar. Emma tydliggör för Max om mammas sjukdomstillstånd 

och använder metaforen om att tankarna i mammas huvud har ändrat färg. Depressionen har 

gjort tankarna mörka, men det framförs även att tankarna kommer bli ljusa igen.   

Mamman och pappan i sin tur framställer depressionen genom metaforer som att det är mörkt 

och regnar i mammas huvud och att solen finns bakom molnen för att snart börja lysa igen. 

Berättaren lyfter det faktum att mamman ser ut precis som vanligt på utsidan, det finns inga 

plåster eller trasiga ben, det sjuka finns på insidan. Nikolajeva (2000, s. 139–146) menar att det 

finns tillfällen då bilden och texten måste komplettera varandra. Mer komplexa känslor, som i 

det här fallet en form av psykisk ohälsa, behöver skildras genom ord och inte bara genom bilder.  

 

4.2 Analys av Mammas hår 

Mammas hår är skriven av Gro Dahle, illustrerad av Svein Nyhus och utgiven av Bokförlaget 

Daidalos år 2012. Boken handlar om Emma och Emmas mamma och den skiljer sig något från 

Max och hans deprimerade mamma. För Mammas hår handlar allra mest om just mammas hår. 

Emmas mamma är nästan alltid glad, och då har hon sol i sitt glada skrattande hår. Men det 

finns även dagar när mamma är konstig och ledsen, när mamma bara ligger i sin säng och trots 

att Emma skriker till mamma att hon är hungrig så orkar inte mamma, då orkar mamma 

ingenting. Då tycker Emma att mamma är dum och lat.  

Emma beskriver till en början sin mamma som världens vackraste och finaste mamma. 

Mamman har sol i sitt glada hår och Emma kan höra hur håret skrattar. Men Emma har även en 

annan uppfattning om mamma: ”Men Emmas mamma är också konstig och ledsen och rädd. 

Hon ligger bara på soffan… Men mamma orkar inte laga mat, orkar inte gå och handla” (Dahle, 

2012, s. 5). Illustrationen som kompletterar texten visar då att mammans hår tycks livlöst och 

orkeslöst, det hänger nedför soffkanten. Emmas upplevelse tycks vara att mamma inte orkar 

laga mat eller handla. Nästa uppslag, sidan 7–8, visar hur det regnar i vardagsrummet, 

mammans gråt gör ett skyfall över soffan. Emmas uppfattning är att det är håret som är 

problemet, att det är trassligt och snårigt. På ett uppslag, sidan 11–12, kan en se hur håret tycks 

ta över hela bilden och Emma försöker reda ut tovorna med en stor borste. Mammans blick på 

bilden tycks frånvarande.  
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Nikolajeva (2000, s.139–146) menar att beskrivningen av personen är ett sätt att tydliggöra 

typiska karaktärsdrag hos en person. I det här fallet är det som att mammans hår är en symbol 

för mammans mående. Enligt Bremberg och Dalman (2014, s.14) kan psykiska besvär i olika 

grad påverka ens funktionsförmåga. Bilden av den psykiska ohälsan framställs med ord som att 

mamman är konstig, ledsen och rädd. De begrepp som är en definition av psykisk ohälsa i form 

av till exempel depression enligt såväl Bremberg och Dalman (2014, s.14) samt enligt 

Socialstyrelsens rapport Vård vid depression och ångestsyndrom (2017, s-14) är just psykisk 

obalans, nedstämdhet och trötthet. Genom en vuxens förförståelse (Dahlberg-Lyckhage, 2012, 

s.161–167) kan bokens berättelse ge en uppfattning om att mammans beteende inte är ett 

hälsosamt tillstånd. Illustrationerna visar hur mammans hår tycks hänga livlöst när mamman 

inte mår bra och att det är stort och livfullt när mamman mår bra och är glad. Håret blir i detta 

fallet en tydlig metafor för att mamman lider av depression, håret tar överhand över mamman 

så att hon inte orkar göra saker. Denna slutsats kan dras utifrån en vuxens förförståelse, men 

uppfattningen om den psykiska ohälsan synliggörs även för läsaren genom illustrationerna.  

Emma ger sig in i håret, och det är där inne som det onda och farliga finns. Emma ger en bild 

av att det onda är konstiga fåglar och drakar med gula ögon: ”…och Emma måste gå djupare 

in, dit där det onda bor och det farliga väntar, de svarta kråkornas redan, de konstiga fåglarnas 

bon” (Dahle, 2012, s. 14). När Emma väl tagit sig in i mammas hår är det ingen som hör henne, 

där är hon helt ensam, hon omges av håret som gråter och susar. Men inne i håret finns en snäll 

man som borstar håret med en kratta, han hjälper Emma reda ut det vilda håret. Mannen arbetar 

febrilt för att få ordning på stormen och alla tovor. Inne i mammas hår går det från att vara vilt 

och blåsigt till att bli alldeles stilla. Den snälla mannen säger att det snart lugnar sig nu och 

visar Emma en väg ut ur håret. Utanför håret tycker Emma att det är lättare att andas och hon 

sätter sig och väntar medan vinden ska lägga sig i mammas hår.  

Anknytningen mellan Emma och hennes mamma tycks vara lugn och stabil, både när mammas 

hår är fullt av sol och när mammas hår är trassligt och tovigt. De känslomässiga behoven som 

Askland och Sataøen (2014, s.62–63) hävdar måste tillfredsställas för att utvecklas emotionellt 

har gett Emma uttryck att ha tillitsfull relation till sin mamma när hon är glad. Men när mamman 

är, vad Emma kallar det konstig och ledsen, då tycks det inte finnas utrymme för mamman att 

ta hand om och bry sig om Emma. Emma skriker på mamman och blir sedan ångerfull: ”Varför 

mår mamma dåligt? Jag borde inte ha skrikit, tänker Emma. Jag borde inte ha tjatat. ”Förlåt, 

Mamma, förlåt, förlåt, förlåt, snälla Mamma” (Dahle, 2012, s7).  
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Den föräldrafiering som tar sig uttryck är att Emma, dels genom illustrationen ses städa och 

göra mellanmål men dessutom för att hon känner ett ansvar över att reda ut mammans hår. Håret 

kan ses som en metafor för att mammans tankar är så hoptrasslade att hon inte kan tänka klart.  

Den här formen av föräldrafiering är vad Alexandersson m.fl. (2015, s.354) presenterar som att 

barnet tvingas till omsorg om sig själv. Den trygga anknytningen som ändå tycks finnas i 

bakgrunden mellan Emma och mamman har byggt upp en motståndskraft hos Emma mot det 

oroande tillståndet. Emma finner en handlingskraft i att försöka reda ut mammans tankar och 

modet i att ta sig an det mörka som belägrat sig hos hennes mamma visar tecken på 

självständighet och problemlösande förmåga. Emma tycks ha det som Skerfving (2005, s.54–

61) menar är själva innebörden av begreppet motståndskraft, en förmåga att stå emot psykiska 

påfrestningar. ”Emma får vänta utanför håret. Vänta, vänta, för det tar tid att tömma håret och 

tankarna. Det tar tid att lugna vinden i det vilda håret” (Dahle, 2012, s. 27). Emmas väntan visar 

ett tålamod och en förståelse för att det tar tid för mamman att reda ut allt trassel i håret. En 

känsla för att det kommer gå över bara det vilda i håret får lugna sig. Nikolajeva (2000, s.139–

146) talar för att bilden kan skildra personer genom symboler och färger, något som görs väldigt 

tydligt i Mammas hår där det finns en tydlig symbolik i håret och att håret har en innebörd och 

bärande roll i berättelsen.  

 

4.3 Analys av När Åkes mamma glömde bort 

När Åkes mamma glömde bort är skriven och illustrerad av Pija Lindenbaum och utgiven av 

Rabén Sjögren år 2005. Åke bor tillsammans med sin mamma, sin vilda mamma. Åke brukar 

ha ett drakhuvud på sig för att slippa mammas tjat om morgonen. Mamma försöker blåsa håret, 

prata i telefon och borsta tänderna samtidigt som hon skriker på Åke att skynda sig med mackan. 

Det slutar med att de får springa till dagis för att hinna. Men en morgon när Åke vaknar är 

mamma inte sig lik, hon verkar ha blivit en drake. Åkes mamma kommer inte längre ihåg hur 

en gör vare sig frukost eller hur en jobbar.  

I boken När Åkes mamma glömde bort, som skiljer sig från de övriga två böckerna, får vi möta 

Åke och hans mamma. Åkes mamma beskrivs till en början som en vild och stressad mamma, 

och illustrationen på första uppslaget visar hur hon försöker hinna med en massa saker på 

samma gång. Åke bär en drakmask för att slippa lyssna på mammans tjat om att de inte hinner. 

Men när mamman en morgon vaknar har det hänt något konstigt.  
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Mamma är inte vaken när Åke vaknar. Och när Åke försöker väcka mamma är det något som 

hänt. Nu är det Åkes mamma som har blivit en drake. En drake som har glömt bort hur man gör 

saker. 

-Mår du bra, undrar Åke? 

- Ganska, svarar mamma. 

-Jag är faktiskt hungrig, säger Åke och sen ska jag till dagis. Skynda dig.  

Men mamma har absolut glömt bort hur man gör frukost (Lindenbaum, 2005, s. 4). 

Uppslaget på sidan 4–5 visar hur mamman ställer flingpaketet på toaletten och dialogen 

förtydligar att mamman inte kommer ihåg vad man gör på jobbet. Den psykiska ohälsan 

synliggörs i vad som tycks vara Åkes upplevelse av att mamman blivit en drake – det vill säga 

en figur som är annorlunda. Någon som inte kommer ihåg saker, eller har glömt hur saker ska 

göras och som beter sig konstigt. Det följer en rad incidenter där mamman beter sig på ett sätt 

som inte tycks vara normalt för hur en mamma ska vara: ”Då piper det i hennes kappficka. 

Mamma tar mobilen och stampar på den. -Jag tycker inte om när det piper hela tiden, frustar 

hon” (Lindenbaum, 2005, s. 7). 

Mamman uppvisar dessutom tecken på trötthet, förvirring och nedstämdhet. Det finns metaforer 

i både bild och text som med en viss förförståelse från läsaren kan relateras till, vad Eriksson 

(2016, s.1) beskriver som utmattningssyndrom. När en person utsatts för hög stress under en 

längre tid kan personen uppleva trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter och 

nedstämdhet. Tydligast av dem är, hos Åkes mamma, minnessvårigheterna och tröttheten. 

Bremberg och Dalman (2014, s.14) menar även att psykisk ohälsa ofta är reaktioner som uppstår 

på grund av en påfrestande livssituation – det är vad stress kan klassas som och därmed något 

som Åkes mamma troligtvis utsatts för under en längre tid. De tydligaste tecknen på någon form 

av psykisk ohälsa är hur mamman, innan Åke upplever att hon blir en drake, stressar väldigt 

mycket och försöker hinna med många saker på en gång. Tills det en dag inte går mer och hon 

inte orkar någonting eller kommer ihåg hur man gör saker. Åkes upplevelse är att mamman 

skrämmer både barn och hundar och hon sprutar eld som en riktigt drake så att de får springa 

ifrån polisen. Mammans konstiga beteende fortsätter med att Åke ger henne vatten för att hon 

ska sluta spruta eld och då börjar mamman gråta. Åke tar med mamma hem till mormor, och 

där somnar mamma bakom en soffa.  

På hemvägen hälsar dom på hos mormor. 

-Nämen Åke, mormors lilla hjärta, säger hon. Sen tittar mormor på mamma. 

-Hon var sådär när vi vaknade i morse säger Åke. 

-Det går säkert över om ett par dagar, säger mormor (Lindenbaum, 2005, s. 22). 
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Dagen därpå ser mamma ut som vanligt igen, men hon stressar inte och hon har tagit ledigt från 

jobbet för att vara tillsammans med Åke. Det tycks finnas en trygg anknytning mellan Åke och 

hans mamma, trots att mamman upplevs som både stressad och tjatig finns en omtanke om Åke. 

Mamman är, vad som framgår av berättelsen, ensam vuxen i hushållet och således den närmaste 

omsorgspersonen för Åke. Rostila (2015, s.140) samt Askland och Sataøen (2014, s.62–63) 

menar att mamman i de flesta fall är den person som blir barnets anknytningsobjekt vilket 

verkställs även i berättelsen om Åke och hans mamma.  

Åke tycks vara trygg med sin mamma även när han uppfattar att allt inte står rätt till och han 

skräms inte av det faktum att han upplever henne som en drake: ”-Kom nu så går vi, säger Åke 

och tar mamma i handen. Den är lite skrovlig. Men det är ju i alla fall hans mamma” 

(Lindenbaum, 2005, s. 7). 

Ett visst mått av föräldrafiering uppstår då Åke står inför en situation där mamman inte alls 

klarar av att ta hand om honom eller sköta sitt jobb. Det här är den form av föräldrafiering som 

synliggörs här är hur det sker ett skifte av ansvar mellan Åke och mamman och som Näsman 

m.fl. (2015, s.28–30) menar är en störning i anknytningen. Det tar sig uttryck som att Åke är 

den som får ringa och sjukanmäla mamma till hennes jobb och det är han som får duka fram 

frukost.  

Åke tar med mamman till doktorn för att få hjälp med mammans sjukdomstillstånd men när 

ingen hjälp finns att få där tar han istället med mamman till mormor. Åke tycks ha ett stort mått 

av problemlösande färdigheter och en målmedvetenhet som ger en stark motståndskraft mot det 

som skulle kunna vara en väldigt skrämmande situation för en liten pojke. De här egenskaperna 

är vad Zolkoski och Bullock (2012, s.2295–2303) samt Skerfving (2005, s.54–61) menar är en 

förutsättning för att kunna stå emot psykiska påfrestningar som är en konsekvens av en 

problematisk uppväxt.  

 

4.4 Resultat Av Analys 

När två av de tre delarna i analysen färdigställts enligt Dahlborg-Lyckhages (2012, 161–167) 

modell, återstår den tredje delen. Den tredje delen innebär att sätta ihop de olika delarna för att 

se helheten igen med nya ögon. Den hermeneutiska cirkeln (Nikolajeva. 2000, s. 11–13) ska 

slutas och den helhet som sammanställs görs med syfte att ge svar på de frågeställningar som 

ställts för att uppnå studiens syfte.  
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Det som skall besvaras är hur den psykiska ohälsan gestaltats i böckerna, hur barnen har 

framställts i relation till den psykiska ohälsan samt vilken didaktisk funktion representationen 

av psykisk ohälsa har i böckerna.  

 

4.4.1 Gestaltning av den psykiska ohälsan 

Den psykiska ohälsan beskrivs i böckerna, ur barnens berättarperspektiv med ord som konstigt, 

märkligt, annorlunda och ledsen. Det barnen, Max, Emma och Åke upplever är att föräldrarna 

beter sig konstigt och annorlunda mot vad de är vana vid. Samtliga mammor beskrivs och 

illustreras som trötta, ledsna, orkeslösa. Max mamma uppvisar tecken på nedsatt livslust och 

Åkes mamma uppvisar en form av förvirrat tillstånd. Samtliga av de här kännetecknen är vad 

Bremberg och Dalman (2014, s.14) redogör för är symptom på psykisk ohälsa i någon form. 

Bremberg och Dalman (ibid) talar om psykisk ohälsa som en reaktion på en påfrestande 

livssituation, vilket går hand i hand med vad Folkhälsomyndigheten (2016, s.18–19) framför. 

Nämligen att ängslan, oro och ångest är symptom som 37 % av kvinnorna i åldern 16–84 år 

någon gång upplevt. I samtliga böcker är det just mamman som faller offer för den psykiska 

ohälsan och de kan med största sannolikhet falla inom det åldersspann som 

Folkhälsomyndigheten(ibid.) presenterar i rapporten. Genom att författarna och illustratörerna 

använder metaforer som det trassliga håret och de färgade tankarna konkretiseras den psykiska 

ohälsan som annars kan vara svår att ta på. Psykisk ohälsa är något som inte syns på utsidan 

men som känns på insidan.  

 

4.4.2 Framställning av barnet i relation till den psykiska ohälsan 

Det utvecklingsekologiska perspektivets kärna är att människans utveckling påverkas av miljön 

hen befinner sig i och samspelar mellan människor genom olika nivåer (Bronfenbrenner, 1974, 

s.37–43). Det blir väldigt tydligt när konsekvenserna av en förälders psykiska ohälsa ses genom 

hur barnet påverkas av den. Den psykiska ohälsan hos samtliga tre mammor tycks vara ett 

temporärt tillstånd och en anknytning mellan barnet och föräldern har hunnit upprättats och den 

sätts nu på prov. Max upplever att hans känslomässiga behov av närhet inte tillgodoses medan 

såväl Emma som Åke tycks ha en tillitsfull relation till sina mammor även när de befinner sig i 

sitt sjukdomstillstånd. En skillnad mellan barnen är här att Emma och Åke växer upp ensam 

med sin mamma, vilket gör mamman till den närmsta omsorgspersonen.  



 

28 

Max växer upp med båda sina föräldrar och det är inte självklart vem som är hans närmsta 

omsorgsperson även om Rostila (2015, s.140) och Askland och Sataøen (2014, s.62–63) menar 

att mamman i de allra flesta fall är barnets närmsta omsorgsperson. 

En konsekvens av att det uppstår brister i anknytningen är att samtliga barn uppvisar någon 

form av föräldrafiering. Det sker ett skifte i omsorgsansvaret och barnet utför sysslor som 

traditionellt hör till föräldraskapet. Det tar sig uttryck som att barnen själva får ansvara för att 

ordna mellanmål, städa och att de tar på sig ett tillsynsansvar över föräldrarna för att de inte 

mår bra.  

Barn som anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar riskerar just att drabbas av bristande omsorg och 

att anta ett orimligt ansvarstagande framgår av det arbete som Nationellt kompetenscentrum 

anhöriga sammanställt i uppdrag av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2013, s.9).  

De här psykiska påfrestningarna som barnen i böckerna utsätts för är mer än vad som kan 

förväntas av barn i deras ålder. Max, Emma och Åke lyckas dock uppvisa tecken på såväl 

självständighet, målmedvetenhet som problemlösande förmågor. Samtliga av de här 

egenskaperna är vad Skerfving (2005, s.54–61) samt Zolkoski och Bullock (2012, s.2295–

2303) definierar som motståndskraft. Den här motståndskraften bygger på att det funnits en 

trygg anknytning mellan barnet och föräldern i ett tidigt skede i barnets liv. 

 

4.4.3 Böckernas didaktiska funktion 

Böckerna har den didaktiska funktionen att framställa psykiska ohälsa som ett 

sjukdomstillstånd i När mammas tankar ändrade färg samt i Mammas hår. Genom 

berättarperspektivet framställs den psykiska ohälsan genom såväl text som bildliga metaforer. 

Båda dessa texters syfte tycks vara att spegla den psykiska ohälsan och framföra en uppfattning 

som blir begriplig för den åldersgrupp de är ämnade för.  

När Åkes mamma glömde bort har en mer humoristisk vinkel och det är med hjälp av en vuxens 

förförståelse som den psykiska ohälsan kan upptäckas, vilken alltså inte är den huvudsakliga 

didaktiska utgångspunkten i berättelsen om Åke och hans mamma. Dahlborg-Lyckhage (2012, 

s.161–167) menar att analys av berättelser som är en spegling av verkligheten kan ge värdefull 

kunskap, något som tydligt visat sig i den här studien. Medvetenheten om ens egen förförståelse 

uppkommer under analysen och synliggör teman som kanske annars gått obemärkt förbi.  
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Den didaktiska funktionen synliggörs först efter analys av litteraturen vilket talar för att analys 

och fördjupning i litteratur kan bidra till ökad kunskap i barnboksförfattarnas olika djup och 

nivåer i litteraturen. Textens syfte tycks inte i första hand vara ett didaktiskt material som 

upplyser om psykisk ohälsa. Istället är det en berättelse som kan användas som ingång för att 

närma sig det svåra ämnet, då med utgångspunkt i den vuxnes förförståelse för berättelsens 

nivåer.  

Böckernas didaktiska funktioner har således olika fokus men samtlig litteratur kan tillämpas i 

förskoleverksamheten för att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa och om barns 

upplevelse av densamma.  
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I det avslutande kapitlet kommer resultatet av studiens analys ställas mot den tidigare forskning 

som presenterats i kapitel tre för att kritiskt granska det resultat som studien redogjort för i 

föregående kapitel. Den avslutande diskussionen omfattas även av en redogörelse för 

genomförandet av studien samt förslag på vidare forskning inom området.  

 

Resultatet av hur den psykiska ohälsan framställs och hur barnen gestaltas i relation till 

densamma visar enligt den här studien att barnen i böckerna upplever att de åsidosätts på grund 

av att den psykiska ohälsan upptar mammornas liv. Det här är något som i mycket stor 

utsträckning överensstämmer med vad Östman (2008, s.355–357) presenterar i sin forskning, 

nämligen att barn i många fall känner en ensamhet över den bristande kommunikation som 

uppstår när en förälder blir psykiskt sjuk och att det även kan bero på det ökande ansvaret som 

läggs på barnet. Östman (ibid.) samt Van Pary och Rober (2013, s.336) lyfter båda resultat från 

sina studier som visar på att barnen anser att kommunikation och interaktion är mycket 

väsentliga.  

Det är något som görs väldigt tydligt i samtliga barns agerande i den här studies analys, alla tre 

barn anpassar sitt agerande för att vara sin förälder till lags. Allra tydligast är det i När mammas 

tankar ändrade färg och Mammas hår, där berättaren redogör för hur barnet gör på ett visst sätt 

eller känner ånger över ett agerande som kan påverka mammans mående. Max agerande utgörs 

av att han uttryckligen anpassar sina handlingar för att vara mamman till lags och inte göra 

något för att hon ska bli än mer ledsen. Emma i sin tur ångrar att hon skriker på mamma och 

blir genast själv ledsen när hon ser mammans reaktion och tror att det är på grund av henne. 

Östmans (2008, s.355–357) studie visar på att det finns fall då barn ser sig själva som orsak till 

förälderns tillstånd vilket kan liknas vid Max och Emmas reaktioner. Max uppvisar dessutom, 

i likhet med vad Östman (ibid.) nämner kring att kommunicera, ett behov av att dela sin 

upplevelse med någon. Det får han utlopp för via dialogen med skolsköterskan och han får tack 

vare det här samtalet en helt annan bild av mammans psykiska ohälsa.  

Fenomenet att oron över förälderns tillstånd påverkar barnet framförs även av Näsman och 

Alexandersson (2017, s.448). Enligt deras studie har behovet av att ha kontroll över föräldern 

påverkan på skolgången, något som tydliggörs även i den här studien. Max uppvisar bristande 

fokus i skolan eftersom han är oroliga för sin mamma.  
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Trots att Näsman och Alexanderssons (ibid.) forskning rör äldre barn och med föräldrar vars 

problematik är missbruk kan paralleller dras mellan deras resultat och den här studiens resultat. 

De studier som redogör för barns upplevelse av psykisk ohälsa, Östman (2008), Van Parys och 

Rober (2013) samt Näsman och Alexandersson (2017), omfattas av äldre barn än vad som avses 

i den här studiens analys. Dock framstår som synes många likheter vilket kan visa på att även 

mindre barn upplever situationen med psykiskt sjuka föräldrar på liknande vis som äldre barn. 

Således kan slutsatsen dras att resultatet av den här studiens analys, hur den psykiska ohälsan 

framställs i utvalda bilderböcker, har många likheter med forskning som redogör för barns 

upplevelser av psykisk ohälsa, oavsett ålder.  

Vad som utgör en stor del av den här studiens syfte är att redogöra för hur barnen skildras i 

relation till den psykiska ohälsan som den framställs i den utvalda litteraturen. Syftet tar stöd i 

Skerfvings (2005, s.16) redogörelse att när barn till psykisk sjuka föräldrar uppmärksammas 

kan normaliseringen av psykisk ohälsa ändra uppfattningar om de drabbade. Med tanke på att 

depression utgör en av de vanligaste psykiska åkommorna bland vuxna i åldern 16–64 år enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016, s.18–19) så är det inte mer än rätt att synliggöra barnen som 

indirekt drabbas av den psykiska ohälsan. Vilket gör det till ett mycket relevant ämne att 

diskutera i förskolan. 

Haugland (2006) är en forskare som med barnen i fokus redogör för barnen som omsorgsgivare 

och vilka konsekvenser det får i form av parentifisering. Parentifisering, eller föräldrafiering 

som Näsman m.fl. (2015, s.28–30) väljer att kalla det, är kulturellt betingat och kan således 

påverka barn på olika sätt beroende av vilka kulturella förväntningar som finns på dem. Det 

utvecklingsekologiska perspektivet (Bronfenbrenner, 1974, s.37–43) handlar just om att se hur 

barnets utveckling påverkas av miljön de lever i. Vad som uppfattas som föräldrafiering i vår 

del av världen är framstår inte nödvändigtvis på samma sätt någon annanstans.  

Samtlig primärlitteratur är skriven av skandinaviska författare och kan därmed sägas omfattas 

av samma kulturella förväntningar. De former av föräldrafiering som synliggörs i den här 

studiens analys är vad Haugland (2006, s.211–220) kallar för att barnet intar en föräldraroll, 

samt den roll som Alexandersson, Fernqvist och Näsman (2015, s.354) redogör för vilket är då 

barnet tar omsorgsansvar om sig själv. Barnen i litteraturen kan, genom det perspektiv de är 

beskrivna, tyckas utså adaptiv föräldrafiering. Adaptiv föräldrafiering är då de uppgifter barnet 

utför är något större än vad de kulturella förväntningarna är samt att det bara pågår under en 

kortare tid.  
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Uppgifterna barnen utför, som att ordna mellanmål eller städa är vad barn i vår del av världen 

kan lära sig i lägre åldrar, det kan till och med få positiva konsekvenser för barnets fortsatta 

ansvarstagande. Haugland (2006, s.211–220) är noga med att lyfta att det är det inte 

föräldrafieringen i sig som är det farliga för barnet utan anledningen till att föräldrafieringen 

uppstår. I Max fall handlar det framförallt om att hans omsorgsansvar om mamman går överstyr, 

Emma i sin tur lämnas ensam med en mamma som inte mår bra medan Åke får utföra sysslor 

som att ringa telefonsamtal åt mamman vilket kan tyckas vara den vuxnes ansvar. Den adaptiva 

föräldrafieringen har inte samma negativa konsekvenser på barnet som den destruktiva 

föräldrafieringen. Dock kan anledningen till föräldrafieringen, i detta fall att leva med en 

psykiskt sjuk förälder, inverka på barnet. 

En tanke kring att barnen i litteraturen framställs genom en svag form av föräldrafiering är just 

för att det är böcker riktade till barn. Nikolajeva (2000, s.139–146) menar att bilderböcker inte 

har utrymme att vara personorienterade till följd av deras relativt korta handling vilket kan vara 

en anledning till att det inte finns utrymme för en fördjupning av barnet upplevelser. Det kan 

även komma sig av att det är just barnböcker, där böcker som skildrar psykisk ohälsa fortfarande 

är underrepresenterade och därmed ännu inte företrätt av många möjliga vinklingar.  

Ulland (2010) kommer till en intressant slutsats relaterat till just innehållet i barnböcker. 

Mammas hår (2012), boken som är utgångspunkt för hennes studie, kan tänkas vara en bok som 

representerar ett utmanande ämne inom barnbokslitteratur. Men trots det visar hennes resultat 

att även de mindre barnen kan ta in och uttrycka sina tankar kring innehållet. Det kan ses som 

ett argument för att även mindre barn behöver höra berättelser med nytänkande och tunga 

ämnen, framförallt med Skerfvings (2005, s.11–12) tankar om att synliggöra utsatta barn. 

Barnen kan inte synliggöras om ingen belyser problematiken.  

Bach (2014) i sin tur talar om Pija Lindenbaum som författare, att hon skriver böcker med djup 

och nivåer som synliggörs genom vår förförståelse. Böckerna tar ett barnperspektiv men 

synliggör en annan form av berättelse genom vuxenperspektivet, beroende på vilka erfarenheter 

en bär med sig. Bach slutsats är bland annat att den här formen av böcker berikar boksamtalen 

och ger utlopp för givande samtal. Fler författare kan tyckas skriva och möta barnens 

erfarenheter som Lindenbaum, då kan även tunga och svårhanterliga ämnen närmas. Hur de 

sedan tillämpas för högläsning i barngrupp och kan anpassas till barngruppens erfarenheter, 

beroende av hur mycket högläsaren delger sin erfarenhet av innehållet.  
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Den här studien har likheter med samtliga av de examensarbeten som tidigare på något vis 

analyserat den litteratur som är underlag för den här studien. Såväl Landergren och Kihlstedt 

(2016) som Manneklint och Andersson (2016) har fokus på att redogöra för framställningen av 

psykisk ohälsa utifrån den vuxnes roll i sammanhanget och de beskriver hur den psykiska 

ohälsan representeras utifrån mamman som den drabbade. Även om fokuset på kön är irrelevant 

för den här studiens syfte så är det trots allt något som tydligt synliggörs och därmed blir svårt 

att ignorera. I samtlig litteratur är huvudpersonen en mamma och det överensstämmer även med 

den statistik som visar på att kvinnor i högre grad än män drabbas av psykiska åkommor 

(Folkhälsomyndigheten, 2016, s.18–19).  

Wångelid och Kyntäjä (2016) lägger istället mer fokus på barnet och hur de framställs. Till 

skillnad från den här studien, är det böcker om barn till missbrukande föräldrar som utgör 

underlag för den studiens analys. Likheten är dock, som tidigare nämnts att framställningen av 

barnets upplevelse är snarlika oavsett om föräldern lider av psykisk ohälsa på grund av sjukdom 

eller missbruk. De kommer även till slutsats om att deras utvalda litteratur speglar den befintliga 

forskning de valt att utgå ifrån och att de kan användas som ett didaktiskt material. Det kan 

alltså ses som likvärdiga slutsatser som för den här studien, och därmed än mer förtydliga vikten 

av litteratur för barn som befinner sig i utsatta situationer.  

Det finns en viktig funktion i att litteraturen har det didaktiska syftet att upplysa om, i detta fall 

psykisk ohälsa. Nämligen att kunskapen som överförs är relevant, inte bara för utsatta barn, 

utan även för pedagoger och andra barn som kan komma att möta psykisk ohälsa i framtiden. 

Genom att synliggöra och normalisera ett tillstånd som en stor del vuxna någon gång i livet kan 

komma att drabbas av, underlättar det att även barn har insikt i vad det innebär. Analysen visar 

relevansen i att den föreställning om den psykiska ohälsan som framställs i litteraturen likställs 

med de verkliga föreställningarna om densamma, för att kunna skapa igenkänning. 

Samtliga illustratörer har tagit i beaktande att framställa den psykiska ohälsan genom symbolik 

och metaforer. Håret i Mammas hår (2012) kan tänkas symbolisera de känslor av nedstämdhet, 

oror och ångest som präglar mammans mående. Illustrationerna av håret visar skillnader i när 

mamman mår bra och när mamman är nedstämd. Den här symboliken återkommer även i 

illustrationerna i När mammas tankar ändrade färg (2015). Färgerna i bilden antar en gråskala 

när mamman är nedstämd och färgskala när hon tycks må bättre. I boken om Max mamma är 

det även genom symbolik i texten som den psykiska ohälsan beskrivs, att det är mörka tankar i 

huvudet när mamma mår dåligt och att det är ljusa tankar när mamma mår bra.  
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När Åkes mamma glömde bort (2005) är det Åkes uppfattning om mamman tar sig uttryck i att 

hon tycker hon ser annorlunda ut, mamman har enligt Åke blivit en drake. Åkes uppfattning 

om mamman kan vara ett sätt för honom att hantera det faktum att mamman agerar annorlunda 

än vad hon brukar göra. Som att mammans annorlunda beteende beror på att hon blivit en drake, 

ett sätt för Åke att få distans till att något inte är som det ska vara med hans mamma. Han 

tydliggör att mammans hand känns annorlunda men att det trots allt är hans mamma. Det är 

som att Åke inte upplever att det är mammans beteende som är konstigt utan det konstiga är att 

mamman blivit en drake.  

 

5.1 Slutsats 

Det har varit intressant ur många aspekter att genomföra den här studien, dels har min kunskap 

kring psykisk ohälsa i allmänhet fördjupats, men i synnerhet är det barnen som anhöriga som 

fångat min uppmärksamhet. Som blivande förskollärare, en yrkesroll som innebär daglig 

kontakt med barn bärandes på olika ryggsäckar, krävs det kunskap inom långt fler områden än 

vad det går att föreställa sig. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s.5) föreskriver att 

verksamheten ska anpassas till alla barns och utformas utifrån det enskilda barnets behov och 

förutsättningar. Förskollärare blir dock aldrig bli fullärda, så all kunskap som kan tillfogas på 

vägen är värdefull kunskap. I den här studien kan det inhämtas kunskap för hur barn som 

anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar kan mötas i sin situation för att få stöd.  

Bilderböcker är en värld av kunskap som kan delas av pedagoger och barn, och det är dessutom 

här vi kan inhämta nya lärdomar genom dialog med varandra. Böcker som antar barnets 

perspektiv och skildrar barnens verklighet kan göra verkligheten mer hanterbar för både 

drabbade barn och pedagoger. Böckerna som omfattas av den här studien är ett resultat av de 

kriterier som är unika för just den här studien och dess syfte. Med andra kriterier eller med ett 

annat syfte hade valet av litteratur med all säkerhet sett annorlunda ut och därmed hade 

resultatet även blivit ett annat. Det är många aspekter som spelar in för vilket resultat som 

framkommer genom den här studien.  

Bland annat hade resultatet blivit ett annat om litteratur eller frågeställningar varit av annat slag. 

Vad som tidigare konstaterats i den här studien är att bilderböcker som representerar 

föreställningar om psykisk ohälsa är begränsad för barn i lägre åldrar, därav att de här böckerna 

är återkommande i flera tidigare examensarbeten.  
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Anledningen till att den här studien genomförts utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet 

är för att den ansågs lämpa sig väl för att studera hur barn i utsatta situationer påverkas av sin 

situation. Självfallet hade studien erhållit ett annorlunda utfall om det setts ur ett till exempel 

normkritiskt perspektiv, men då hade även studien syfte varit ett annat. Det finns självklart även 

andra metoder att ta sig an det empiriska materialet genom. Dahlborg-Lyckhages modell för 

analys av berättelser kändes dock som ett passande val med utgångspunkt i den hermeneutiska 

cirkeln.  

Med facit i hand hade tiden och möjligheten till att undersöka fler alternativ till primärlitteratur 

varit uppskattat. Det finns med all säkerhet fler författare som, likt Lindenbaum, skriver och 

uttrycker sig genom flera lager i berättelsen utan att den didaktiska tanken nödvändigtvis är att 

upplysa om psykisk ohälsa. Med tanke på studiens begränsade tidsomfattning är jag dock nöjd 

med mitt val och med det antal böcker som valdes för analys. De här tre böckerna gav möjlighet 

till djupdykning i olika problemområden och de utgör en varierad men avgränsad 

sammanställning.  

Utifrån resultatet av den här studien skulle det vara intressant att analysera andra fenomen i 

barnbokslitteraturen, andra ämnen som kan vara svåra att ta sig an eller sådant som kan vara 

problematiskt för utsatta barn att samtala kring utan stöd. Det kan vara allt ifrån cancer eller 

andra allvarliga sjukdomar, död, att leva med funktionshinder, föräldrar i fängelse eller 

liknande. Av egen erfarenhet vet jag att även böcker inom de här kategorierna är 

underrepresenterade på bibliotek och förskolors bokhyllor. En närmare granskning även av dem 

skulle kunna bli en ögonöppnare för hur vi ska tillmötesgå alla barns behov i förskolan. För 

precis som med psykisk ohälsa, kan de här ämnesområdena som nämnts ovan vara svåra att 

närma sig och ta till sig, just därför att det som inte synas på utsidan, ändå kan kännas på insidan.  

  



 

36 

6 REFERENSER 

 

6.1 Primärlitteratur 

Dahle, G. (2012). Mammas hår. Göteborg: Daidalos. 

Galli, S. (2015). När mammas tankar ändrade färg. Lerum: Idus. 

Lindenbaum, P. (2005). När Åkes mamma glömde bort. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

 

6.2 Sekundärlitteratur 

 

Alexandersson, K., Fernqvist, S. & Näsman, E. (2015) Barn som anhöriga, utsatta och 

omvårdare - Två typexempel. I U., Järkestig Berggren, L., Magnusson & E., Hansson 

(Red.), Att se barn som anhöriga: om relationer, interventioner och omsorgsansvar. 

[Elektronisk resurs]. (s. 347–367). Kalmar: Linnéuniversitetet. Tillgänglig: 

http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Antologin/antologin.pdf 

Andersson, G. (2015) Barn som anhöriga - I skuggan av föräldrar med problem. I U., Järkestig 

Berggren, L. Magnusson & E. Hansson (Red.), Att se barn som anhöriga: om relationer, 

interventioner och omsorgsansvar. [Elektronisk resurs]. (s. 45–62). Kalmar: 

Linnéuniversitetet. Tillgänglig: 

http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Antologin/antologin.pdf 

Askland, L. & Sataøen, S.O. (2014). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. 

Stockholm: Liber. 

Bach, M. (2014). Älgbrorsor, drakar och lågstatusunge: Skildringar av barns inre tankar i 

bilderböcker av Pija Lindenbaum. Examensarbete, Eskilstuna, Västerås: Mälardalens 

högskola (C-uppsats). Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:754774/FULLTEXT01.pdf 

Bremberg, S & Dalman C. (2014). Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, 

psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga [Elektronisk resurs]. (2014). 

Stockholm: Forte. Tillgänglig: https://forte.se/app/uploads/2014/12/kunskapsoversikt-

begrepp.pdf 



 

37 

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. I International 

Encyclopedia of Education, 3(2), 37–43, Hämtad 8 januari 2018 från: 

http://www.psy.cmu.edu/~siegler/35bronfebrenner94.pdf 

Dahlborg- Lyckhage, E. (2012) Att analysera berättelser (narrativer). I F. Friberg (Red.) Dags 

för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 161–172). Lund 

Studentlitteratur. 

Eriksson, A-K (2016) Vid utmattningens gräns - Utmattningssyndrom som existentiellt 

tillstånd Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och 

rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. (Mittuniversitetet) 

Doktorsavhandling. Sundsvall: Mittuniversitetet. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1039471/FULLTEXT01.pdf 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes & R. 

Thornberg. (Red.), Handbok i kvalitativ analys. (s. 16–38). Stockholm: Liber. 

Folkhälsomyndigheten (2016). Folkhälsan i Sverige 2016: årlig rapportering [Elektronisk 

resurs]. Solna: Folkhälsomyndigheten. Tillgänglig: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cc89748e004743c39ff4c03fec24c5

70/folkhalsan-i-sverige-2016-16005.pdf 

Haugland, B. S. M. (2006). Barn som omsorgsgivere - Adaptiv versus destruktiv parentifisering. 

Tidsskrift Norsk Psykologförening, 43(3), 211–220. Hämtad 8 januari 2018 från: 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=243513&a=2 

Landergren, H., & Kihlstedt, F. (2016). Med tankar gula som solen skulle nog det mörka i 

huvudet försvinna - En kritisk diskursanalys av hur psykisk ohälsa framställs i 

barnlitteratur. Examensarbete, Lund: Lunds Universitet (C-uppsats). Tillgänglig: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8877715&fileOId=8

877719 

Manneklint, F., & Andersson, H. (2017). Depression i bilderböcker för barn - En narrativ bild- 

och textanalys ur ett normkritiskt perspektiv. Examensarbete, Lund: Lunds Universitet 

(C-uppsats). Tillgänglig: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8904673&fileOId=8

904674 

Nikolajeva, M. (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur. 



 

38 

Näsman, E. & Alexanderson, K. (2017). Föräldrar med missbruksproblem - Möten mellan barns 

och föräldrars perspektiv. Socialmedicinsk Tidskrift. (94:4, 447–456). Hämtad 8 januari 

2018 från: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1154984/FULLTEXT01.pdf 

Näsman, E., Alexandersson, K., Fernqvist, S. & Kihlgård, J. (2015) Att se barn som anhöriga. 

I U., Järkestig Berggren, L. Magnusson & E. Hansson (Red.), Att se barn som anhöriga: 

om relationer, interventioner och omsorgsansvar. [Elektronisk resurs]. (s. 23–42). 

Kalmar: Linnéuniversitetet. Tillgänglig: 

http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Antologin/antologin.pdf 

Rostila, M. (2015) Barn som förlorar en förälder - Konsekvenser för hälsa och dödlighet. I U. 

Järkestig Berggren, L. Magnusson & E. Hansson (Red.), Att se barn som anhöriga: om 

relationer, interventioner och omsorgsansvar. [Elektronisk resurs]. (s. 135–155). Kalmar: 

Linnéuniversitetet. Tillgänglig: 

http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Antologin/antologin.pdf 

Skerfving, A. (2005). Att synliggöra de osynliga barnen - om barn till psykiskt sjuka 

föräldrar. Stockholm: Gothia. 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98 - Reviderad 2016. Stockholm: Skolverket. 

Socialstyrelsen (2013). Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har 

allvarliga svårigheter, eller avlider. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Tillgänglig: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19114/2013-6-6.pdf 

Socialstyrelsen (2017) Vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning. 

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20743/2017-12-4.pdf 

Ulland, G. (2010). Billedlig talt - En komparativ analyse av ulike aldersgruppers resepsjon av 

bildeboken Håret til Mamma (Universitetet i Bergen, nr. 2010: 35 984). Avhandling, 

Bergen: Universitet i Bergen. Tillgänglig: 

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/4070/69629339.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Van Parys, H. & Rober, P. (2013). Trying to Comfort the Parent - A Qualitative Study of 

Children Dealing with Parental Depression. Journal of Civil and Family Therapy, 39(3), 

330-345. doi: 10.1111/j.1752-0606.2012. 00304.x 



 

39 

Westlund, I. (2015) Hermeneutik. I A. Fejes & R. Thornberg. (Red.), Handbok i kvalitativ 

analys. (s. 71–89). Stockholm: Liber. 

Wångelid, I., & Kyntäjä, L. (2017). " Hade mamma börjat dricka igen?": En litteraturstudie 

av missbruk och psykisk ohälsa ur ett barnperspektiv. Examensarbete, Kalmar, Växjö: 

Linnéuniversitetet (C-uppsats). Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1068258/FULLTEXT02.pdf 

Zolkoski, S. M. & Bullock, L, M. (2012) Resilience in Children and Youth: A Review. Children 

and Youth Services Review, 34(12), 2295–2303. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.08.009 

Östman, M. (2008) Interviews with Children of Persons with a Severe Mental Illness—

Investigating their Everyday Situation. Nordic Journal of Psychiatry, 62(5), 354–359. 

doi: 10.1080/08039480801960065 


