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Abstract 

Nobody has the power to float by itself- a qualitative study to survive despite an 

unfavorable growth environment.  

By: Åsa Johansson & Maria Lundgren 

 

The study aimed to identify how the authors of three biographical stories describe the 

various risk and protective factors in their upbringing, to be able to interpret what may 

have helped that they have fared. The study used a qualitative approach and the 

philosophy of science position was hermeneutic. Three biographical stories served as an 

empirical basis in the study. A narrative analysis was used to gain access to the authors’ 

subjective experiences of growing up in an unfavorable environment. The theoretical 

design was based on a developmental ecological perspective and a salutogenic 

perspective. Through the study we had access to different protective factors at different 

levels that may have contributed to what the authors have done. The results showed that 

each author probably had a secure attachment to at least one parent or another adult. 

Additional protective factors are significant others in their immediate environment, 

friends and important adults in the school. The results also showed that all had turning 

points that contributed to the managed. 

 

Keyword: child, resilience, risk factor, protective factor, parents with: psychiatric 

Disorders, alcoholic abuse, intellectual Disabilities 
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Abstrakt 

Ingen har kraften att flyta själv- en kvalitativ studie om att klara sig trots en ogynnsam 

uppväxtmiljö. 

Av: Åsa Johansson & Maria Lundgren 

 

Studien syftade till att identifiera hur författarna till tre självbiografier beskriver olika 

risk- och skyddsfaktorer i deras uppväxtmiljö, för att kunna tolka vad som kan ha 

bidragit till att de har klarat sig. I studien användes en kvalitativ metod och den 

vetenskapsfilosofiska positionen var hermeneutisk. Tre självbiografiska skildringar 

fungerade som empiriskt underlag i studien. En narrativ analys användes för att få 

tillgång till författarnas subjektiva upplevelser av att växa upp i en ogynnsam miljö. 

Den teoretiska konstruktionen utgick ifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv och ett 

salutogent perspektiv. Genom studien fick vi tillgång till olika skyddsfaktorer på olika 

nivåer som kan ha bidragit till att författarna har klarat sig.  Resultatet visade att 

samtliga författare troligtvis hade en trygg anknytning till minst en av sina föräldrar 

eller en annan vuxen. Ytterligare skyddsfaktorer är betydelsefulla andra i deras 

närmiljö, kompisar och viktiga vuxna i skolan. Resultatet visar även att samtliga hade 

vändpunkter som bidragit till att de klarade sig. 

 

Nyckelord: barn, motståndskraft, riskfaktor, skyddsfaktor, föräldrar med: psykisk 

ohälsa, alkoholmissbruk, utvecklingsstörning 
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En droppe droppade i livets älv. Har inte kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe. Hjälp 
till att hålla de andra oppe. 

Källa: Tage Danielsson 

 

1. Inledning 

Barn och unga behöver växa upp med trygga och kärleksfulla vuxna som har förmågan att ge 

trygghet och omvårdnad utifrån barnets behov. De flesta barn i Sverige har det bra och lever 

under trygga förhållanden, men det finns även barn som växer upp med föräldrar som inte har 

förmågan att ge trygghet och omvårdnad. Barnombudsmannen (BO) beskriver i rapporten 

Upp till 18- fakta om barn och ungdom (BO 2007:169) att det finns vissa grupper av barn som 

är svårare att nå i samhället.  Dessa grupper benämns som samhällets osynliga barn eller barn 

som är i riskzon och behöver därmed en ökad uppmärksamhet. Några av dessa grupper är 

barn till utvecklingsstörda föräldrar, barn till psykiskt sjuka och barn till missbrukare (ibid.). 

Alain Topor (i Skerfving 2005:5) hävdar att det inte finns osynliga barn, utan enbart 

osynliggjorda barn. Han poängterar den viktiga skillnaden mellan att vara osynlig kontra 

osynliggjord. Den förstnämnda innebär att någon tilldelas en egenskap, medans det 

sistnämnda står för en aktiv handling. Hindberg (2007:30) för ett liknande resonemang och 

menar att barn som far illa är inte osynliga, utan man kan av olika skäl välja att blunda. Det 

finns vittnesskildringar där utsatta barn i vuxen ålder skildrat sin uppväxt med föräldrar som 

brast i sin föräldraförmåga. Lisbeth Pipping är en av dessa som har skildrat sin utsatthet i 

uppväxten och där omgivningen visste om hennes situation men valde att inget se. 

 

Alla som fanns runt mig som barn visste att min mamma hade problem med sin 

föräldraroll. Mormor och farmor visste, socialen visste, skolan visste, kyrkan visste, de få 

vänner mamma hade visste, och så visste alla våra grannar det. Men ändå hände det näst 

intill ingenting (Lisbeth Pipping 2010:184). 
 

Trots att en del barn växer upp under ogynnsamma villkor, är det ett faktum att många klarar 

sig väl och ibland ytterst väl trots usla omständigheter (Hindberg 2007:202). Vad beror då 

detta på? Vad är det för faktorer som kompenserar för påfrestningarna under uppväxten? 

Under senare år har det enligt Hindberg (ibid.) varit en stor fokusering kring de barn som trots 

sina svåra uppväxtförhållanden har klarat sig mot alla odds. Forskning förklarar ofta denna 

företeelse med termen resilience, som på svenska kan beskrivas genom termer av 

motståndskraft och skyddsfaktorer (Lagerberg & Sundelin 2000:215). Tidigare kallades 

barnen ofta ”osårbara”, ”superkids” eller på svenska ”maskrosbarn”. Man övergick senare till 

att istället tala om ”stresståliga” och ”motståndskraftiga” barn. Metaforen ”maskrosbarn” 
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används fortfarande men det betyder inte att dessa barn är osårbara, utan idag har forskningen 

fått en tydlig insikt att inget barn är osårbart. Forskningen framhåller att det finns en gräns för 

hur mycket ett barn kan klara av. Blir påfrestningen för tung kan resultatet bli att barnet 

utvecklas negativt. Men om det finns stöd och hjälp i omgivningen finns möjligheten för 

barnet att växa och utvecklas positivt mot alla odds (Cronström 2003:12ff). 

Utsattheten för barnen i riskzon kan bestå av många faktorer, både på samhälls-, grupp- 

och individnivå. För att avgöra om ett barn far illa är det viktigt att man inte enbart fokuserar 

på att barnet tillhör en riskgrupp, utan att man istället identifierar olika risk- och 

skyddsfaktorer som finns hos barnet själv, i familjen, i närmiljön och i samhället. Det är 

viktigt att se hur dessa faktorer samspelar med varandra för att avgöra om ett barn far illa 

(Socialstyrelsen 2006:14f). 

I föreliggande studie studeras risk- och skyddsfaktorer för barn som lever i en utsatt 

miljö. Studien har begränsats till att gälla barn som växer upp med föräldrar som har, 

alkoholmissbruk, psykisk ohälsa eller utvecklingsstörning. Vi använde självbiografiska 

livsberättelser, för att få tillgång till författarnas erfarenheter och subjektiva upplevelser av att 

växa upp i en ogynnsam miljö, samt vad som kan ha bidragit till att de har ”klarat sig”. Vad 

innebär det då att klara sig? Det kan många gånger vara svårdefinierat, men vi har utgått från 

Cronströms (2003:17) definition av begreppet maskrosbarn, där hon inkluderar barn som 

vuxit upp med föräldrar som har missbruk och/eller allvarlig psykiskt störning och på grund 

av detta, inte haft förmågan att fungera som föräldrar till sina barn. Vi inkluderar även barn 

som vuxit upp med utvecklingsstörda föräldrar till vår beskrivning av att klara sig. Vidare 

innefattar att klara sig, att man som vuxen är psykiskt frisk och inte hamnar i missbruk, samt 

att man är kapabel att ta hand om sig själv och eventuella barn. Att kunna erhålla och 

framförallt behålla ett arbete, förmågan att etablera och behålla nära relationer till vänner och 

eventuell partner.  

1.2 Syfte 

Syfte är att identifiera hur författarna beskriver olika risk- och skyddsfaktorer i deras 

uppväxtmiljö, för att kunna tolka vad som kan ha bidragit till att de har klarat sig.  

1.3 Frågeställningar 

 Vilken bild ger författarna av riskfaktorer i sin omgivning? 

 Vilka faktorer beskriver författarna har verkat som ett skydd mot påfrestningar under 

deras uppväxt? 
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1.4 Koppling till socialt arbete 

I Socialtjänstlagen 5 kap 1 § framgår att socialtjänsten har ett övergripande ansvar att barn 

och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänsten ska även arbeta 

uppsökande och förebyggande. Som nämnts inledningsvis tillhör barn till utvecklingsstörda, 

barn till psykisk sjuka och barn till missbrukare, alla en riskgrupp och behöver därmed extra 

uppmärksamhet från samhället.  

För att kunna ge barn som växer upp under ogynnsamma miljöer ett bättre stöd och 

skydd anser vi att det är relevant att studera vilka risk- och skyddsfaktorer som finns utifrån 

ett aktörsperspektiv. Aktörernas berättelser ger ett viktigt bidrag för det preventiva arbetet i 

samhället för barn som växer upp i ogynnsamma miljöer. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Studien är indelad i sju kapitel. I det första kapitlet ges en introduktion till studien. I kapitel 

två redogörs för ett urval av tidigare forskning inom området barn som växer upp under 

ogynnsamma villkor. Forskningen fokuseras på risk- och skyddsfaktorer. I kapitel tre redogör 

vi för metoden i studien. I efterföljande kapitel redovisas och motiveras valet av teoretiska 

perspektiv, som varit aktuella i studien. I kapitel fem redovisas det resultat som framkommit i 

studien. Nästföljande kapitel innehåller en analys av studiens resultat. I kapitel sju avrundas 

studien i en diskussion, där resultatet diskuteras i relation till studiens frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens metodval och rekommendationer om 

fortsatt forskning.  

1.6 Bakgrund 

1.6.1 Förförståelse 

Båda uppsatsförfattarna har en mångårig yrkeserfarenhet av vuxna personer som har en 

utvecklingsstörning. Inom de verksamheter vi arbetat har dessa föräldrar funnits. Dock har vi 

inte kommit i direkt kontakt med barnen som växer upp med dessa föräldrar. Den 

förförståelse som vi erhållit genom yrket med denna målgrupp är att det kan finnas en 

problematik kring deras föräldraförmåga, som en konsekvens av deras funktionsnedsättning. 

Samtidigt kan det vara en stor utmaning för alla att bli föräldrar, inte bara för personer med en 

funktionsnedsättning. Vi anser att om det finns ett socialt stöd kring dessa familjer ökar 

möjligheten att klara utmaningen med att vara förälder. Ingen av oss har yrkesmässiga 

erfarenheter kring barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar eller barn till 
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missbrukare. Den främsta kunskapen vi erhållit kring dessa tre grupper är genom 

socionomutbildningen som vi nu går.  

1.6.2 Begreppsförklaringar 

En riskfaktor kan beskrivas som en omständighet eller en faktor som ökar sannolikheten att 

något oönskat ska inträffa (Lagerberg & Sundelin 2000:96). Det vill säga att den ökar risken 

för ohälsa eller negativ utveckling hos en individ. Risken orsak och effekt kan skilja sig från 

en ålder till en annan och därav är det viktigt att hänsyn tas till bland annat barnets ålder och 

utvecklingsstadium, vid förståelsen av en risk. Riskens styrka bestäms bland annat av antalet 

ogynnsamma faktorer, av utsatthetens intensitet och av dess varaktighet (ibid.:87ff).  

Skyddsfaktorer har en skyddande effekt för negativ utveckling och kan finnas som 

egenskaper hos individen eller som faktorer i den omgivande miljön. Skyddsfaktorer mildrar 

utfallet av en risksituation genom att risken är mindre när skyddsfaktorn finns och större när 

skyddsfaktorn saknas. Skyddsfaktorer är oupplösligt kopplat till en riskfaktor, på så sätt att en 

skyddsfaktor enbart bidrar till ett gynnsammare utfall i närvaro av en risk. Detta innebär att 

om risken är låg eller obefintlig, så blir skyddsfaktorn mindre betydelsefull (Lagerberg & 

Sundelin 2000:216ff). 

Begreppet resilience som ofta översätts på svenska till motståndskraft, kan beskrivas 

som en individs förmåga att stå emot psykiska påfrestningar och därmed undgå att utveckla 

psykiska problem (Borge Helmen 2005:10). Motståndskraften mot psykiska påfrestningar 

grundar sig dels på egenskaper hos individen men även på skyddande faktorer i miljön. Hur 

ett barn reagerar på stress eller risk är individuellt (ibid.).  

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Utsatthet och riskfaktorer 

Ingvar Lundberg (2005), har på uppdrag av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap) skrivit en forskningsöversikt som behandlar forskning kring utsatta barn. De 

former av utsatthet som översikten tar upp är fysiska övergrepp, sexuella övergrepp, 

försummelse eller vanvård, emotionell kränkning samt exploatering av barn. Därutöver tar 

även forskningsöversikten upp mobbing. Lundberg har identifierat en rad olika riskfaktorer 

som kan öka sannolikheten att barn far illa. Dessa faktorer kan identifieras till olika 

analysnivåer och de samspelar och interagerar med varandra. Riskfaktorer återfinns på 

individnivån, i familjen, bland kamrater, i skolan och på samhällsnivå. Exempel på 

riskfaktorer som kan kopplas till föräldranivån kan enligt författaren vara att någon av 



 

9 
 

föräldrarna drabbas av en allvarig psykisk ohälsa, ett missbruk, föräldrar med 

utvecklingsstörning, barn som bevittnar våld i hemmet och unga mödrar. Samtliga 

föräldrafaktorer kan öka risken för att barn far illa (ibid.:24f).  

Lundberg menar att fattigdom måste betraktas som en riskfaktor som kan innebära stora 

påfrestningar på en familj. Barn till ensamstående eller utlandsfödda föräldrar löper större risk 

att leva i fattigdom. Fattigdom samvarierar med en rad andra faktorer, som exempelvis 

arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap, vilket bidrar till en utsatt position, som kan 

försvåra föräldraskapet genom att det kan vara svårt att ge barnen nödvändig omsorg och 

trygghet (ibid.:31f). Sammantaget visar översikten att orsaker till omsorgssvikt och 

misshandel kan finnas på en rad olika analysnivåer, där olika faktorer samverkar med 

varandra. När riskfaktorerna är fler än de stödjande faktorerna kring en förälder ökar risken att 

föräldrafunktionen störs och barnet kan därmed fara illa.  

En annan studie inom området utsatta barn är Dagmar Lagerberg & Claes Sundelins 

(2000) kunskapsöversikt, som i likhet med Lundbergs översikt ovan, delat in riskerna på tre 

olika nivåer. Den första nivån är risker som kopplas till barnet, som exempelvis kön, ålder, 

fysisk hälsa, beteende, psykiska problem och kamratrelationer. Den andra nivån är risker som 

kan hänföras till föräldrar: missbruk, psykisk sjukdom, utvecklingsstörning, kriminalitet och 

arbetslöshet. Sista nivån i deras framställning är riskfaktorer som kan kopplas till familjen, 

som exempelvis social status, samlevnadsformer, relationen mellan barn och förälder, samt 

livshändelser (ibid.:111f).  

Bo Vinnerljung et al. (2007) belyser olika grupper av barn som brukar benämnas som 

barn i ”riskzon”. Gemensamt för barnen i dessa grupper är att de löper större risk att drabbas 

av vardagliga problem samt en högre risk för en negativ utveckling i form av framtida 

hälsoproblem, utbildning och försämrade livsvillkor, än för de flesta andra barn i samma ålder 

(ibid.:163). Författarna menar att forskarna är överens om att barn till psykiskt sjuka föräldrar 

löper en större risk för psykiska störningar eller andra problem som påverkar deras utveckling 

och förmåga att fungera. I dessa familjer är det vanligare med dysfunktionella relationer inom 

familjen och ekonomiska problem. En annan risk är att föräldrar med psykisk sjukdom kan ha 

svårt att skapa och upprätthålla konsekventa rutiner, som exempelvis regelbundna måltider, 

samt att se till att barnen har lämpliga kläder för årstiden. De kan även ha svårigheter att 

bemöta barnen på ett känslomässigt lämpligt sätt. Ytterligare en riskfaktor är att barnen kan få 

bevittna vanföreställningar, hallucinationer och svåra humörsvängningar (ibid.:178). 

Författarna grundade studien på registerbaserad data, där utvecklingen har studerats över tid. 
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De grupper som ingått i studien är barn till föräldrar med långvarigt bidragsberoende och barn 

till psykiskt sjuka. Studien innefattade 1,2 miljoner barn, varav 19 000 bodde i en familj där 

minst en vuxen vårdats i sluten vård för en psykiatrisk diagnos. Denna grupp har jämförts 

med barn i andra familjer. Sammantaget visade studien att barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom, hade en större risk att drabbas av negativ utveckling i form av sämre psykisk ohälsa 

och social misär. Detta gällde framförallt barn i familjer som fått ekonomiskt bistånd. De 

ogynnsamma utsikterna för dessa barn i vuxenlivet kan till stor del tillskrivas det faktum att 

familjer med psykiskt sjuka vuxna lever i allmänhet i mer missgynnande miljöer än andra 

familjer (ibid.:182). 

Gunvor Andersson (2008a) har i ett longitudinellt forskningsprojekt följt 26 barn, 

mellan 0-4 år som av olika anledningar placerades på barnhem i början av 1980-talet. Barnens 

livssituation har följts upp med jämna mellanrum fram tills att de var i 25 -30 års ålder 

(ibid.:11). Genom att intervjua de nu unga vuxna får författaren tillgång till vilka risk- och 

skyddsfaktorer som kan ha varit med och bidragit till hur deras liv blev. Riskfaktorer som 

författaren räknar upp och som påverkar och utgör en risk för ett barn är att växa upp i 

familjeförhållanden som präglas av fattigdom, ensamstående föräldrar, svagt fäste på den 

öppna arbetsmarknaden och beroende av försörjningsstöd. Kombineras dessa risker med att 

det i familjen förekommer missbruk, psykisk ohälsa eller att barnet bevittnar våld i hemmet 

ökar barnets utsatthet (ibid.:110). Författaren menar att riskfaktorer kan motverkas av 

skyddsfaktorer. Skyddsfaktorer som författaren räknar upp i studien är en trygg anknytning till 

föräldrarna men även till fosterföräldrar och andra viktiga personer. Andra faktorer som 

räknas upp i studien är kön, förskola och skola, kamrater och fritidsmiljö, omgivningen och 

samhällets insatser. Dessa faktorer kan enligt författaren ses som både risk- eller 

skyddsfaktorer för barnet. Författaren menar att så fort man har identifierat en skyddsfaktor 

för ett barn, måste man vara medveten om att denna skyddsfaktor samtidigt kan utgöra en 

riskfaktor för ett annat barn (ibid.:112f).  

Maurice A. Feldman et al. (2002:314) menar i sin studie att föräldrar med intellektuella 

funktionshinder utsätts för mycket hög stress. Enligt författarna är det inte känt vilka faktorer 

som kan mildra stressen för dessa föräldrar. Att utsättas för mycket hög stress kan påverka 

föräldraskapet, vilket i sin tur kan resultera i brist på värme och lyhördhet, negativ interaktion 

mellan föräldern och barnet, barnmisshandel eller försenad utveckling hos barnet. Denna 

studie har undersökt sambandet mellan flera viktiga delar i Bronfenbrenners ekologiska 

modell, nämligen föräldrarnas stress, socialt stöd och interaktionen mellan modern och barnet. 
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Trettio mödrar med intellektuella funktionshinder och deras barn medverkade i 

undersökningen. Mödrarna var bosatt i små städer, städer och landsbygd i östra Ontario, 

Kanada (ibid.:315f). För att mäta mödrarnas eventuella stress i sitt föräldraskap ställdes 101 

påståenden, där svaren baserades på en Liket skala mellan 1 (instämmer helt) och 5 

(instämmer inte alls). I studien mättes också antalet personer som fanns i mödrarnas sociala 

stödnätverk. Mödrarna fick svara på frågor som utgick ifrån sju kategorier. Frågorna handlade 

bland annat om relationer med en förtrogen, materiell hjälp, råd om barnuppfostran, social 

delaktighet och engagemang med andra personer. Inom varje kategori fick mödrarna uppge 

och skatta de personer och organisationer som de ansåg utgöra ett viktigt stöd i deras liv 

(ibid.:317f). Sammantaget fann författarna att mödrarna som deltog i studien var mycket 

stressade och socialt isolerade. Det fanns enligt författarna ingen skillnad mellan mödrarna 

oavsett om de bodde i små tätorter eller i ett större storstadsområde. En skillnad som 

observerades i studien var att de mödrar som hade äldre barn kände en större stress än de 

mödrar som hade yngre barn. Författarna kom fram till att mödrarna var i ett stort behov av 

social delaktighet och engagemang med andra personer. Detta resultat menar författarna 

stämmer överens med tidigare forskning kring utvecklingsstörda mödrar, där man också har 

identifierat en avsaknad av gemenskap, speciellt när det gällde vänskap och psykosocial 

anpassning. Författarna menar att det är viktigt att det finns ett tillfredställande socialt nätverk 

kring dessa familjer. Ett socialt nätverk kan bidra till att minska stressen och detta kan enligt 

författarna främja ett positivt föräldraskap (ibid.:320ff). 

2.2 Motståndskraft och skyddsfaktorer.  

Marianne Cederblad (2003) ger en detaljerad översikt av ett antal longitudinella studier, som 

har gjorts från 1920 – talet fram tills idag och som fokuserar på barns utveckling fram till 

vuxen ålder. Studien utgår från ett barns normala utveckling men den fokuserar även på barn 

som växer upp under svåra förhållanden. Genom studien får vi tillgång till viktiga faktorer 

som kan öka barnets förmåga att anpassa sig till olika problem och svårigheter som han eller 

hon möter i sin uppväxt (Cederblad 2003:287). Forskarna har enligt Cederblad identifierat ett 

stort antal gemensamma faktorer som är av betydelse för om ett barn ska utvecklas positivt 

och få tillgång till en bra uppväxt. Viktiga faktorer som författaren nämner i studien och som 

ökar barnets förmåga att anpassa sig i livet är; en trygg anknytning i spädbarnsåldern, 

vanligtvis till en eller båda föräldrarna, personliga egenskaper hos barnet, familjeförhållanden, 

socioekonomiska förhållanden, exempelvis resursstarka föräldrar och barnets tillgång till ett 

engagerat och stödjande nätverk utanför familjen (ibid.:288f). Ju mer belastad uppväxtmiljön 
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är för barnet desto sämre blir oddsen att klara sig. Men situationen kring ett barn är aldrig 

hopplös och en viktig slutsats som författaren gör i studien, är att trots en svår uppväxtmiljö 

går det bra i livet för hälften av barnen. De lever ett relativt acceptabelt vuxenliv trots att 

förutsättningarna inte varit de bästa (ibid.:304.).  

Lundbergs (2005) studie visar att skyddsfaktorerna finns på en rad olika nivåer. Goda 

kognitiva funktioner kan fungera som en skyddseffekt på individnivå. En god relation till 

åtminstone en förälder kan ha en skyddande effekt, god relation till syskon en annan. Skolan 

fungerar för de flesta barn som en skyddande faktor, men samtidigt så visar forskningen om 

mobbing, att skolan kan vara fasansfull för många. En annan viktig skyddsfaktor som 

Lundberg tar upp är barnens fritidsmiljö. I dessa miljöer kan det finnas möjlighet att etablera 

relationer med kamrater och vuxna ledare. Avgörande för om ett barn far illa eller inte och hur 

utfallet blir, beror på balansen mellan riskfaktorer och skyddsfaktorer (ibid.:32).   

Emmy Werner och Rut Smith (2003) har genomfört en longitudinell studie som har haft 

en stor betydelse för den samlade kunskapen om, och forskningen kring, vilka riskfaktorer, 

skyddsfaktorer och motståndskraft som finns idag. I studien följs en grupp barn som föddes år 

1955 på ön Kauai i stilla havet, fram tills att de blivit vuxna (ibid.:23). Författarna har studerat 

samspelet mellan stressfyllda livshändelser och skyddsfaktorer under fem kritiska perioder i 

en individs liv spädbarnsperioden, förskoleperioden, skolåldern, adolescensen och det första 

vuxenstadiet (ibid.:38f). De flesta barn i studien växte upp i goda hemmamiljöer. Men vart 

tredje barn föddes med dåliga odds. Dessa barn växte upp i kronisk fattigdom och levde under 

kaotiska förhållanden. Det är kring dessa barn som författarna fokuserar sin undersökning. 

Hemmiljön för dessa barn präglades bland annat av konflikter, svek, alkoholholism eller 

psykisk sjukdom hos föräldrarna. Men trots svåra motgångarna i barndomen utvecklades vart 

tredje högriskbarn till en trygg och välanpassad vuxen (ibid.:225). Författarna fokuserade på 

vilka skyddsfaktorer som fanns runt individen och som möjliggjorde att individen blev en 

välanpassad vuxen trots den svåra uppväxtmiljön. Författarna belyser olika skyddsfaktorer 

som finns hos individen eller i dess omgivning och som hjälper till att dämpa negativa 

reaktioner. Skyddsfaktorer som kan finnas hos barnet kan bland annat vara ett lättsamt 

temperament eller förmågan att se framåt. I tonåren kan ett bra skolresultat och ansvarsfulla 

uppgifter fungera som skyddsfaktorer. Skyddsfaktorer i omgivningen kan enligt författarna 

bland annat vara kärleksfulla föräldrasubstitut, exempelvis far och morföräldrar (ibid.:37). 

 Solveig Cronström (2003) redogör i sin studie om barn som farit illa under 

uppväxtåren, så kallade maskrosbarn. Individerna som ingick i studien hade vuxit upp i hem 
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som präglats av föräldrar som på grund av missbruk och/eller allvarlig psykiskt störning, inte 

fungerat i sin föräldraroll. Studien byggde på 13 kvalitativa intervjuer, varav tolv kvinnor och 

en man, som syftade till att ta reda på vad som bidragit till deras överlevnadskonst. I studien 

ingick även att belysa vad som hände senare i livet som vuxna. Gemensamt för deltagarna i 

studien var att samtliga fått någon form av anknytning. Hälften hade fått denna tidiga och 

nödvändiga känslomässiga näring från mamman, en från pappan och resten från personer 

utanför kärnfamiljen (ibid.:31). I takt med att barnen växte och därmed fick nya behov, blev 

föräldrarnas oförmåga och andra brister i hemmet mer tydliga. Barnen lärde sig att anpassa 

sig och att istället för kärlek fick de nöja sig med att bli uppskattade. 

Deltagarna i studien vittnade om att de fick ta ett stort ansvar i familjen. Sju av dem 

kände att det totala ansvaret för familjens välbefinnande vilade helt och hållet på dem. De 

tvingades många gånger finna lösningar på det omöjliga och lärde sig att på alla sätt 

förebygga elände och kaos i familjen, och när detta inte gick, att gripa in så snabbt som 

möjligt (Cronström 2003:39). Dock var det endast två av dem som tyckte att ansvaret var för 

stort, varav en förklarade det med att hon alltid känt sig otillräcklig. Nio stycken i studien 

menade att det stora ansvaret ändå hade fört något positivt med sig, som exempelvis att det 

gav dem en frihet och ett andrum som de själva bestämde över. Vidare fick de fick en inre 

tillfredställelse, genom att de var kapabla att hantera situationen vilket gav dem en psykisk 

styrka. Dessa förställningar om sig själva och sin förmåga, hade hjälp dem att bära 

ansvarsbördan (ibid.:41). Endast tre av kvinnorna berättade att de haft någon utanför familjen 

som de kunde vända sig till för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Resterande svarade att 

det var förbjudet att prata eller att de hemlighöll sin situation för andra på grund av skam, 

eller på grund av rädsla att bli omhändertagna. Samtidigt önskade man att någon hade sett 

eller vågat fråga. De kände en lojalitet mot familjen. Vidare tar studien upp att man kan känna 

en stolthet av att klara sig själv, och att be om hjälp blir detsamma som att erkänna sin 

utsatthet och sitt underläge, vilket många gånger kan vara mer hotfullt. Man var rädd att ännu 

en gång bli avvisad, vilket var ännu värre än att bära bördan själv. Tio av kvinnorna bedömde 

ändå att det hade funnits någon utanför familjen om de hade velat berätta (ibid.:44ff). 

Studien visar att alla utom en, växte upp med en ständig rädsla och några fruktade även 

för sitt liv. Många kände rädsla för att det skulle uppstå en situation i hemmet som de inte 

kunde hantera. Några kände även en rädsla för att dras med i förälderns sjukdom och att de då 

inte kunde upprätthålla distansen till föräldern. Utöver detta fanns även rädslan att inte veta 

om man skulle få mat, kläder eller att inte ha någon bostad. Detta gav en stark känsla av 
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osäkerhet (Cronström 2003:65). Författaren beskriver några strategier som har haft betydelse 

för maskrosbarnens överlevnadskonst. Ett exempel på en strategi är en väl utvecklad intuition 

som fungerat som hjälp under uppväxten. Alla som deltog i studien hade intuitionen som gjort 

att de kunnat agera snabbare och mer målmedvetet. I och med att de besatt en kunskap, var 

lyhörda och kreativa inför situationen de stod inför, hade de därmed sluppit kränkande 

omvägar genom utomstående. Intuitionen hade utvecklat deras tro på sig själva och blev 

därmed en viktig del i deras överlevnadskonst (ibid.:88ff). 

3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

I föreliggande studie utgår vi från en narrativ ansats av tre självbiografiska livsberättelser. 

Genom att använda självbiografier får man tillgång till författarens livsberättelse, eller valda 

delar av den (Johansson 2005:23). Tolkningen av texten i de olika livsberättelserna handlar 

om att vi tolkar författarnas tolkningar av sig själva. Detta benämns som dubbel hermeneutik 

och innebär att man gör tolkningar utifrån olika teorier, hur individen tolkar och förstår sin 

värld (Alvesson & Sköldberg 2008:215f).  

Valet av metod anser vi var relevant för att vi eftersträvade att erhålla kunskaper och 

upplevelser av författarnas livsvärld, som vi sedan tolkat för att få en djupare förståelse. Syftet 

var att beskriva och förstå meningen i olika teman som kunde urskiljas i levnadsberättelserna 

(Kvale 1997:34). Genom att utgå ifrån livsberättelser som analysenhet kan man således säga 

att studiens utgångspunkt hade ett aktörsperspektiv. Genom aktörsperspektivet fick vi tillgång 

till författarnas tankar, känslor och upplevelser (Larsson 2005:110). Vi vill dock understryka 

att det är ett tolkat aktörsperspektiv, i och med att det är vi som undersökare som tolkat 

meningen i författarnas livsberättelser.  

Studien utgick ifrån en abduktiv metoddesign, vilket är en växelverkan mellan induktiva 

och deduktiva inslag (Olsson & Sörensen 2008:32f). Abduktion kan beskrivas som ”dialogen 

med det teoretiska perspektivet och resultatet av förståelsen av den aktuella 

lägesbeskrivningen inom området” (ibid.:33). Det induktiva inslaget har erhållits genom 

författarnas livsberättelser som beskriver deras upplevelser med egna ord. Det deduktiva 

inslaget består av att vi som uttolkare har styrts av valda teoretiska perspektiv och begrepp. 

Teorierna har styrt frågorna som ställts till texten. 
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3.2 Vetenskapsfilosofisk position 

I denna studie har vi inspirerats av hermeneutiken. Men vi vill betona att vi inte har använt 

oss av den fullt ut. Utgångspunkten och det centrala inom det hermeneutiska perspektivet är 

att tolka och att få en förståelse hur människans livsvärld uttrycker sig i språklig eller skriven 

text. Genom tal och skrift förmedlas hur individer uppfattar sin omgivning (Olsson & 

Sörensen 2008:97, 99). Syftet utifrån det hermeneutiska perspektivet är att tolka och erhålla 

en förståelse för den egentliga meningen i texten. Man söker förståelse av meningen utifrån 

de frågor som ställs till texten (Kvale & Brinkmann 2009:66). Inom hermeneutiken anses 

förförståelse viktig och behöver lyftas fram. Detta för att man som forskare är medskapare av 

de tolkade meningarna och påverkas av sina egna referensramar (Alvesson & Sköldberg 

2008:216f). I det hermeneutiska perspektivet betonas vikten av att se helheten. Det handlar 

om att meningen endast kan förstås utifrån delarnas och helhetens förhållande till varandra 

(Alvesson & Sköldberg 2008:193; Olsson & Sörensen 2008:102). 

3.3 Narrativ metod 

Denna studie hade en narrativ ansats. Narrativ metod valdes för att få en förståelse och en 

inblick i den ”inre världen” hos individer som växer upp under ogynnsamma villkor. Vi har i 

studien använt oss av meningstolkning. Genom att använda sig av meningstolkning i sin 

kvalitativa analys går man mer in på djupet i sin tolkning. Man vill genom detta få en 

förståelse av den egentliga meningen i olika uttalanden och handlingar som beskrivits på en 

mer allmän nivå (Larsson 2005, s. 106).   

Tillvägagångssättet av meningstolkningen kan förstås genom den hermeneutiska 

spiralen. Den kan beskrivas som en process där man tittar på delarna utifrån helheten och 

helheten utifrån delarna. För att förstå en del i en text måste man ta hänsyn till hela texten och 

när man har förstått delen så kan helheten få en ny innebörd (Esaiasson et al. 2007:252). Vi 

tog fram det väsentliga innehållet genom att noggrant läsa texten ett flertal gånger för att 

komma åt textens delar, helhet och den kringliggande kontexten (ibid.:237). 

Vi har försökt att ha ett problematiserande förhållningssätt till texten. För att få tillgång 

till det underliggande i texten är det gynnsamt att under tolkningsarbetet föra en kritisk och 

reflekterande dialog mellan det empiriska materialet och de valda teoretiska perspektiven 

(Johansson 2005:283). 
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3.4 Urval och datainsamling 

3.4.1 Urval av självbiografier 

Studien bygger på våra tolkningar av tre självbiografiska livsberättelser som är skrivna av 

författare som vuxit upp under ogynnsamma levnadsvillkor. Samtliga självbiografier är 

publicerade under 2000 - talet och skildrar uppväxten i en svensk kontext. Idén till att 

använda självbiografiska levnadsberättelser som empiri fick vi efter att vi tagit del av 

Karlsson & Lundblad (2010) C-uppsats Människan och havet- en kvalitativ studie på tre 

självbiografiska skildringar om att växa upp under ogynnsamma villkor, som i stora drag 

publicerats i Socionomen (7/2010:74ff). Karlsson & Lundblad har i sin studie beskrivit olika 

identitetsprocesser samt belyst identitetskonstruktionen utifrån självbiografierna. Författarna 

rekommenderar fortsatt forskning utifrån de tre självbiografierna, där fokus ligger på 

betydelsen av socialt stöd eller beskrivningar av frisk- och riskfaktorer. 

Vi valde samma självbiografiska livsberättelser som Karlsson & Lundblad, men utifrån 

en annan ingångsvinkel. Urvalet av självbiografier till studien kan ses som relativt snävt. 

Anledningen till detta var att tillgången till livsberättelser i denna form var begränsad. Att 

berättelserna i studien skildrar uppväxten utifrån tre olika riskgrupper anser vi inte haft så stor 

betydelse, i och med att studiens syfte inte var att studera barns levnadsvillkor tillhörande en 

specifik grupp. Med vårt val av empiri anser vi att oss ha fått ett bredare perspektiv på olika 

risk- och skyddsfaktorer för barn som växer upp under ogynnsamma villkor. Valet av empiri 

öppnade även upp möjligheten att kunna studera gemensamma mönster ur berättelserna.   

De tre självbiografier som fungerat som empiri för studien. 

Kärlek och stålull: att växa upp med en utvecklingsstörd mamma (2010) av Lisbeth Pipping. 

Denna berättelse skildrar hur det är att växa upp med en utvecklingsstörd mor.  

 

Mig äger ingen (2007) av Åsa Linderborg. Denna berättelse skildrar hur det är att växa upp 

med en ensamstående far som missbrukar alkohol. 

 

Maskrosungen (2006) av Sandra Gustavsson. Denna berättelse skildrar hur det är att växa upp 

med en psykiskt sjuk mor och en alkoholiserad far. 
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3.4.2 Urval av litteratur och litteratursökning 

Sökningen av litteratur har skett vid olika omgångar. Backman (2008:162) menar att det i 

huvudsak finns tre tillvägagångssätt för litteratursökning. Dessa är konsultation, manuell 

sökning och datorbaserad sökning. Vi använde oss av manuell sökning och datorbaserad 

sökning. Vi inledde med en preliminär sökning på biblioteket för att få en uppfattning om 

samt att erhålla adekvata referenser inom området. Detta tillvägagångssätt benämner 

Backman som bläddringsteknik (ibid.:164). Sökningen efter relevant litteratur fortsatte genom 

att vi gjorde en genomomgång utifrån olika referenslistor på tidigare forskning inom området. 

Efter ovanstående inledande sökning gjorde vi en mer systematisk genomgång med en 

litteratursökning i referensdatabaser för att hitta relevant forskning som stämde in på vårt 

syfte. Vi använde oss av databaserna LIBRIS, Academic Search Elite och sökmotorn Google. 

3.5 Databearbetning, analys och tolkningsförfarande 

3.5.1 Tematisering och analysbearbetning 

Tolkningen av självbiografierna skedde genom att vi båda läste igenom materialet. Denna 

första genomläsning gjordes för att få en förståelse och uppnå en helhetsbild. Omläsningar 

skedde med frågor som hela tiden ställdes utifrån studiens frågeställningar. Fokus låg på risk- 

och skyddsfaktorer. Omläsningen av empirin syftande till att få en djupare förståelse av 

textens mening, samt att finna olika teman. Temana växte fram genom en systematisk 

genomgång av texten. De viktiga delarna i texten som gav svar på studiens frågeställningar 

markerades med överstrykningspennor i olika färger samt antecknades ner. Detta gjordes för 

att få en struktur i analysen samt få tillgång till relevanta delteman. Därefter sammanställdes 

och behandlades de olika deltemana i en helhetsanalys där tolkningar och kopplingar gjordes 

till valda teorier och tidigare forskning (Larsson 2005:107f). Vid analysen hade vi ett 

problematiserande förhållningssätt för att ringa in och förstå vad författarna vill säga genom 

sina berättelser. Detta för att det vid en analys av livsberättelser inte finns möjlighet att ställa 

följdfrågor för att tillrättalägga eventuella oklarheter (Olsson & Sörensen 2008:86). 

Vi eftersträvade en transparens i redovisningen av resultat och analys, genom att 

empirin redovisas med citat och referat. Vår utgångspunkt har varit att läsaren ska ha 

möjlighet att följa och kontrollera vårt resonemang. Om något är borttaget i ett citat, eller att 

citatet är taget ur ett längre avsnitt, eller att det är en annan text emellan, markeras det med 

(…). Markeringen [ ] står för att vi vill tydliggöra att författarna hänvisar till något som inte 

finns med i citatet, exempelvis en person eller en plats. 
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Vid analys och redovisning användes olika begrepp när resonemang fördes om 

föräldrarna. Dessa begrepp var psykiskt sjuk, psykisk ohälsa, alkoholmissbruk, 

alkoholproblematik och utvecklingsstörning etc. Olika begrepp har använts, dels för att 

forskningen vi tog del av inte hade någon enhetlig terminologi, samt att författarna till 

biografierna använt sig av olika definitioner. 

3.6 Uppsatsens trovärdighet 

3.6.1 Intern validitet 

Med validitet inom kvalitativ forskning menas att metoden undersöker det som man avser att 

studera. När man pratar om validitet i kvalitativa studier handlar det i regel om 

informationsrika beskrivningar och om hantverksskickligheten hos undersökaren. Man 

eftersträvar att ha en hög intern validitet, bland annat genom att redovisa många och 

informationsrika citat från intervjupersonens utsagor. Hantverksskickligheten hos 

undersökaren handlar om dennes förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina 

data (Kvale & Brinkmann 2009:268; Larsson 2005:116f). 

I resultatredovisningen har vi eftersträvat att ge en bild till läsaren av författarnas 

upplevelser och erfarenheter. Vi anser att vi erhållit hög intern validitet genom täta 

beskrivningar med citat och referat. Larsson, Sjöblom & Lilja (2008:41) menar att när man 

återger en persons upplevelser och erfarenheter med informationsrika och täta beskrivningar 

ökar man förutsättningarna för en hög intern validitet. Dock vill vi poängtera att i och med att 

vår metod utgått ifrån självbiografier så har möjligheten att ställa följdfrågor inte funnits. Vi 

har därmed i analysen antagit ett problematiskt förhållningssätt genom att vi har fört en kritisk 

dialog till texten för att få en ökad förståelse till vad författarna vill förmedla. 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet grundas i vilken tillförlitlighet ett forskningsresultat har och utifrån frågan om 

forskningen kan upprepas vid en annan tidpunkt (Kavle & Brinkmann 2009:263). I en 

kvalitativ forskning så utgör undersökaren själv ett mätinstrument. För att öka reliabilitet är 

det då viktigt att undersökaren redogör för sin förförståelse genom att beskriva sådant som 

kan inverka på datainsamling, analys och tolknings av data (Patton 1990 i Larsson 2005:113). 

Esaiasson et al. (2007:251) menar att inom all forskning har undersökarens tidigare 

erfarenheter inverkan på studiens slutsatser. Därmed innebär det att två undersökare med olika 

erfarenheter kan läsa och tolka samma text på olika vis.  
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I studien har vi redogjort för vår förförståelse, för att i möjligaste mån tydliggöra för 

läsaren vilka erfarenhet och kunskaper vi har inför det studerade fenomenet. I studien är det 

vår tolkning och analys av berättelserna som tydliggörs, men vi har eftersträvat en transparens 

i resultat och analys genom sidhänvisningar vid citaten och referat. Vår utgångspunkt har varit 

att läsaren ska ha möjlighet att följa och kontrollera vårt resonemang. Detta anser vi ökar 

tillförlitligheten i studien.  

3.6.3 Triangulering 

Triangulering kan öka säkerheten och trovärdigheten i datainsamling och analys. Det finns 

olika former av triangulering och det vi använt oss av i studien är teoritriangulering och 

undersökartriangulering (Larsson 2005:109). De teorier vi använt oss av vid analysen är 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och KASAM- känsla av sammanhang.  

Undersökartrianguleringen skedde i form av att vi båda läste och analyserade empirin var för 

sig.  Därefter träffades vi och diskuterade och jämförde våra tolkningar av texten. Vi anser att 

genom detta ökade vi säkerheten och trovärdigheten i vår studie. I och med detta stärktes både 

reliabiliteten och validiteten i studien, eftersom det aktuella fenomenet belystes och 

analyserades ur flera olika perspektiv (ibid.:117). 

3.6.4 Generaliserbarhet 

Utifrån ett kvalitativt synsätt riktas intresset till hur individen tolkar och formar sin verklighet 

(Backman 2008:54). Utgångspunkten blir att finna något unikt hos individen istället för att 

finna en generell sanning. Genom en berättelse kan man få tillgång till andras kunskaper och 

erfarenheter. Berättelsen formar och ger mening åt vår omvärld och våra upplevelser (Hydén 

1997:9,16). Då studien baseras på ett mindre antal livsberättelser finns det begränsningar för 

resultatets generaliserbarhet. Den typ av generalisering som är aktuell för denna studie är 

naturalistisk generalisering. Den grundas på en personlig erfarenhet där syftet blir att 

omvandla en tyst eller implicit kunskap till mer explicit eller formulerad påståendekunskap 

(Larsson 2005:118). Vi har eftersträvat att ge läsaren rika citat ur livsberättelserna för att 

synliggöra författarnas tysta och implicita kunskap. Vi har en medvetenhet om att 

berättelserna redan är ett publicerat material, men vi anser att genom vår tolkning och 

bearbetning av berättelserna har vi möjliggjort för andra som läser studien att generalisera 

resultatet utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar. 
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3.7 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av en kvalitativ studie får man som undersökare ofta ta del av individers 

privata sfär som många gånger kan vara av känslig natur. Då krävs det att undersökaren 

noggrant har tänkt igenom och övervägt de olika etiska aspekterna (Larsson 2005:119). Enligt 

de forskningsetiska principerna i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning ska man 

som ansvarig undersökare göra en vägning mellan nyttan av forskningen, det vill säga 

kunskapstillskottet, i relation till en eventuell risk för deltagarna i undersökningen, inklusive 

den grupp som deltagarna representerar (Vetenskapsrådet 2002:5). 

Genom att använda självbiografisk litteratur som empiri anser vi att det etiska 

resonemanget blev mindre problematiskt, i och med att det redan är ett publicerat material. 

Vårt val av självbiografier som analysenhet gav oss möjligheten att ta del av aktörsberättelser 

från en annars känslig grupp. Som vi tidigare har nämnt är det ett tolkat aktörsperspektiv i och 

med att det är vi som undersökare som tolkat meningen i författarnas levnadsberättelser och 

därför kan vår tolkning skilja sig mot hur författarna själva upplever sin situation. 

3.8 Fördelar och nackdelar av att vara två författare 

I denna studie har vi varit två författare. Detta har inneburit att vi skrivit nästan all text 

tillsammans. Fördelningen som varit är att vi har delat upp sammanfattning av tidigare 

forskning. Dock har sökningen och urvalet av tidigare forskning gjorts gemensamt. Vi har 

analyserat självbiografierna på var sitt håll och sedan sammanfört och diskuterat fram olika 

teman som vi fann i texten. Vi ser det som en stor fördel att ha varit två författare då vi 

kontinuerligt har kunnat diskutera det vi stött på under arbetets gång. Vi har kunnat pröva 

våra idéer och tankar mot varandra, vilket vi anser har bidragit till uppsatsens kvalité. 

Nackdelarna med att vara två författare anser vi att det ibland har blivit tungarbetat i och med 

att hänsyn till varandras viljor måste tas. 

4. Teoretiska perspektiv 

4.1 Utvecklingsekologisk perspektiv 

Studiens övergripande perspektiv har utgått ifrån den amerikanske forskaren Urie 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Teorin ursprung finns inom psykologin men 

den utvecklades för att kunna få en helhetssyn kring en individ. Teorin fångar in individen, 

utan att ha en för snäv inriktning på individen samtidigt som den täcker in viktiga faktorer 

som påverkar individen, som exempelvis fattigdom och klassklyftor som finns i samhället 

(Andersson 2008b:198). Bronfenbrenner betonar att barnet är ett aktivt subjekt som hela tiden 
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påverkar och påverkas av sin omgivning. Utvecklingen kan därmed se olika ut beroende på 

klass, kön, ålder, etnicitet och kultur. Människans utveckling ses utifrån ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv som en livslång process (ibid.). 

Bronfenbrenner har utarbetat en tankemodell för att tydliggöra den 

utvecklingsekologiska strukturen. Han beskriver människans utveckling på fyra olika 

analysnivåer som dock inte är hierarkiskt ordnade, utan omsluter varandra (se figur 1 nedan). 

För att likna utvecklingsförloppet använder han sig gärna av metaforen ryska dockor 

(Andersson 2008b:187). 

 

 

Figur 1. Källa: Tolkning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell av Skerfving 

(2005:15). 

 

Det som Bronfenbrenner benämner mikrosystem är det minsta relationssystemet i hans 

teoretiska modell. På denna nivå försiggår en interaktion mellan individen och dennes 

omedelbara omgivning. Familjen, skolan, arbetsplatsen och fritidsmiljön är exempel på 

miljöer där individen agerar i specifika roller under bestämda tidsperioder. Det kan vara roller 

som dotter, son, mamma, pappa eller make, maka osv. Dessa roller varierar över tiden 

(Lagerberg & Sundelin 2000:20; Skerfving 2005:13f). 

Ett mesosystem består av relationerna mellan de olika mikrosystem där individen ingår 

vid en bestämd tidpunkt. För ett barn kan det vanligtvis handla om närmiljöer som familj, 

skola och kamrater. Fler närmiljöer kommer att inlemmas i mesosystemet ju äldre barnet blir. 

Interaktionen mellan mikrosystemen är betydelsefulla och viktiga för barnens utveckling. För 

barn är det viktigt att relationen och kommunikationen fungerar mellan de olika miljöer där 

barnet befinner sig (Lagerberg & Sundelin 2000:20; Skerfving 2005:14). 
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Det som Bronfenbrenner benämner exosystem består av samma struktur som 

mesosystemet. Skillnaden är att strukturerna på exonivån ligger utanför individens 

vardagsverklighet. Även om inte individen agerar direkt i systemet, så påverkas ständigt 

individens tillvaro och utveckling av exosystemets strukturer. Exempel på strukturer som kan 

ingå i exosystemet kan vara informella sociala nätverk, olika myndigheter, grannskap, 

arbetslivet osv.  Exosystemet kan förstås som en samhällsbeskrivning av lokalsamhället och 

dess institutioner som påverkar individen. Exempel på påverkansfaktorer kan vara tillgång till 

barnomsorg, skolsystem, arbetsmarknad, bostadsmarknad etc. (Lagerberg & Sundelin 

2000:20). 

Ett makrosystem består av institutioner och ideologier som präglar hela samhället.  

Makrosystemet består av kulturella, ekonomiska, sociala, utbildningsmässiga, legala och 

politiska system som i sin tur påverkar övriga system. Makrosystemet fungerar som ett 

tankemönster för hur samhället och dess institutioner ska förstås. Dessa mönster uttrycks i 

lagar och regler men förekommer även som ideologi, vanor och vedertagna mönster 

(Lagerberg & Sundelin 2000:20).  

Det centrala i Bronfenbrenners tankemodell är att de olika processer och förutsättningar 

på de olika nivåerna påverkar och påverkas av varandra. Alla nivåer hänger samman och vad 

som sker på de olika nivåerna påverkar hur ett barns och en familjs liv utvecklas (Skerfving 

2005: 15). 

4.2 Salutogent perspektiv  

När man studerar ett socialt fenomen utifrån ett salutogent perspektiv innebär det att man 

fokuserar på det friska och vilka skyddsfaktorer som inverkar på en individs hälsa. Antony 

Antonovskys teori, Känsla av sammanhang, (KASAM) utgår ifrån begreppen salutogenes 

(hälsobefrämjande processer) och patogenes (sjukdomsframkallande processer). Enligt 

Antonovsky utgör känslan av sammanhang en individs motståndskraft mot psykiska och 

fysiska påfrestningar. Den ger ett skydd mot att utveckla sjukdom och främjar en hälsosam 

utveckling. Om en individ har en hög känsla av sammanhang så befinner hon eller han sig 

närmare polen frisk än sjuk. Teorin utgår ifrån tre begrepp, vilka är känslan av: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Skerfving 2005:59). Begreppen kan förstås utifrån att en 

individ har förutsättningar att förbli frisk och utvecklas positivt, om man förstår det 

sammanhang man befinner sig i, kan hantera eller påverka sin situation och kan finna en 

mening i det som sker (ibid.). 
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Begriplighet handlar om huruvida individen upplever inre och yttre stimuli som 

greppbart eller inte. Att man förstår det som inträffar och att informationen man får uppfattas 

som strukturerad, ordnad och sammanhängande, istället för ostrukturerad och kaotisk. En 

individ med en hög känsla av begriplighet förväntar sig att det som inträffar i framtiden är 

något förutsägbart eller om något oförutsett inträffar går det åtminstone att ordna eller förklara 

(Antonovsky 2005:44) 

Hanterbarhet går ut på hur en individ hanterar olika svåra situationer som uppkommer 

samt hur individen förmår att nyttja de olika resurser som finns tillgängliga i svåra situationer. 

Det kan handla om individens egna resurser som denne kontrollerar själv eller resurser som 

kontrolleras av andra och som individen litar på, exempelvis ens make, maka, vänner, 

kollegor eller Gud. En individ med en hög känsla av hanterbarhet har förmågan att inte känna 

sig som ett offer när något inträffar, eller upplever att livet behandlar en orättvist. Om något 

olyckligt inträffar i livet kan dessa individer ändå hantera situationen och gå vidare 

(Antonovsky 2005:45). 

Meningsfullhet i begreppet KASAM betraktas som en motivationskomponent. Det 

handlar om vikten att man har upplevelsen av att vara delaktig inom viktiga områden i livet. 

Dessa viktiga områden känns därmed värda att känslomässigt engagera sig i. En individ med 

en hög känsla av meningsfullhet har förmågan, om något negativt inträffar i livet, att alltid 

söka en mening i det som sker och gör sitt bästa att ta sig igenom det inträffade (Antonovsky 

2005:46). 

4.3 Teoriernas relevans för uppsatsens ämne 

De valda teoretiska perspektiven har en god relevans för studiens syfte. Det 

utvecklingsekologiska perspektivet passar för att identifiera och beskriva olika riskfaktorer 

och skyddsfaktorer som fanns under författarnas uppväxt. Den ger oss även möjlighet att 

analysera dessa faktorer på flera nivåer: individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Vi ser det 

salutogena perspektivet som ett komplement till det utvecklingsekologiska perspektivet. Det 

utifrån att det salutogena perspektivet fokuserar på skyddsfaktorer som bidrar till att en 

individ bibehåller hälsan. Detta anser vi ökar vår förståelse till vad det är som gör att barn 

som växer upp under ogynnsamma villkor klarar sig. 
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5. Resultat 

5.1 Inledning 

Resultat presenteras utifrån sex olika teman. Under dessa teman redovisar vi resultatet utifrån 

författarnas beskrivningar samt våra tolkningar utifrån deras berättelser. De olika temana är: 

relationer i familjen, ansvar, betydelsefulla andra, skola och kamrater, skam och vändpunkt.  

5.2 Presentation av författarna till självbiografierna  

Lisbeth Pipping växte upp på 1960 talet, med en utvecklingsstörd mamma och en 

alkoholiserad pappa samt två småsystrar. Lisbets pappa var nykter alkoholist tills hon fyllde 

fyra år, därefter börjar han dricka igen. Han blev personlighetsförändrad när han drack. Det 

var mycket bråk och våld i hemmet och Lisbeth fick många gånger gå emellan och avstyra 

bråk. Vid denna tidpunkt blev pappan av med arbetet och familjen levde under knappa 

ekonomiska omständigheter och de mesta av pengarna gick till sprit. När Lisbeth var sex år 

flyttade hennes pappa ifrån dem och Lisbeth blev då tvungen att ta hela vuxenansvaret, över 

sina småsyskon och sin mamma. Hon blev en ensamstående trebarnsmamma med allt vad det 

innebar. Lisbeth och hennes syskon växte upp med en mamma som inte hade förmågan att 

tillgodose deras behov. Mamman hade på grund av sin funktionsnedsättning brister i sin 

omsorg och i sitt föräldraskap och stödet från omgivningen och samhället uteblev. 

Åsa Linderborg växte upp på 1970 talet med en ensamstående pappa med 

alkoholmissbruk. Pappans missbruk eskalerade med tiden och alltmer brast han i sin 

föräldraroll. Mamman och pappan skilde sig när Åsa var fyra år, Hon lämnade Åsa hos 

pappan för att hon betydde allt för honom. Åsa var hos sin mamma och hennes nya familj 

varannan helg samt under längre lov. 

Sandra Gustafsson växte upp på 1970 talet med en mamma som var svårt psykiskt 

sjuk och som även hade en alkoholproblematik. Hennes föräldrar levde inte ihop. När Sandra 

var sju månader förvärrades mammans psykiska ohälsa och Sandra placerades hos en 

fosterfamilj i två år. Sandras pappa hade ett alkoholmissbruk som eskalerade desto äldre hon 

blev. Sandra vistades hos pappan varannan helg. Sandras berättelse ger en bild av hur hennes 

föräldrar på flera sätt inte klarade av föräldrarollen. Sandra fick tidigt ta ett ansvar över 

hushållet, utifrån hennes förmåga. Uppväxten präglas av ekonomisk utsatthet och de få pengar 

som fanns gick till mammans alkohol istället för mat.  
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Relationer i familjen  

Samtliga författare har det gemensamt att de vuxit upp i en så kallad riskmiljö med föräldrar 

som hade missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller utvecklingsstörning. Sandra och Lisbeth 

har vuxit upp under en dubbel utsatthet, i och med att deras båda föräldrar tillhörde någon av 

riskgrupperna. Alla berättelser skildrar en utsatthet under barndomen, men den ser olika ut. 

Samtliga författare berättar om att de levt under knappa ekonomiska förhållanden. De berättar 

även att många av de basala behoven, såsom mat, hygien och städ inte tillgodoseddes. 

 

Badrummet saknade tvål, schampo och tandborstar. (…) Badkaret var skrovligt och höll 

på att torka ihop eftersom det aldrig fylldes med vatten (Åsa Linderborg 2007:27). 

 

Hemma duschade eller badade vi näst intill aldrig. Mamma kunde ibland få ett ryck just 

efter jul, då socialtjänsttanten gett henne schampo och tvål i julklapp (Lisbeth Pipping 

2010:96). 

 

Jag tänkte på den gången jag var så matt och yr av hunger att jag inte orkade gå upp ur 

sängen. Då hade hon [mamman] hämtat bröd därifrån [Konsums lastkaj] och trots att det 

gick att skönja mögeldoften efter att hon rensat bort det så åt jag (Sandra Gustafsson 

2006:105). 

  

Sandra och Lisbeth berättar om misshandel, både fysisk och psykisk. Lisbeth blev slagen av 

alla möjliga och omöjliga anledningar, vilket resulterade i att hon levde med en ständig rädsla. 

Hon fick hela tiden ”känna av” mammans stämningsläge och anpassade sig efter det. Sandra 

levde även hon med en ständig rädsla och skräck över mammans beteende. Mamman hade 

hallucinationer, vanföreställningar och ett mycket labilt humör. Humörsvängningarna 

resulterade ofta i att Sandra utsattes för både fysisk och psykisk misshandel. Även hon var 

tvungen att anpassa sig till situationen som rådde. 

 
Jag kan se direkt om hon är glad eller ledsen. Det är viktigt, då vet jag hur jag ska vara 

och hur jag ska gå in i lägenheten (Lisbeth Pipping 2010:52). 

 

Det gör ont men det otäckaste är att det är omöjligt att veta när hon ska slå (Lisbeth 

Pipping 2010:82). 

 
…/och när hon [mamman] bara fortsatte och fortsatte lade jag mig i fosterställning med 

händerna runt huvudet medan hon stampade och sparkade på mig (Sandra Gustafsson 

2006:115).  
 

Jag gick motvilligt med på hennes lekar eftersom jag visste att hon när som helst kunde 

bli jättearg och det var jobbigt att hela tiden vara på min vakt. Jag ville inte ha henne 

bakom min rygg. (…) Lika fort som hon kunde gå igång och bli aggressiv och 

misstänksam, blev hon plötsligt otroligt älskvärd och ”normal” (Sandra Gustafsson 

2006:88f). 
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Sandra och Lisbeth berättar även att de under sin uppväxt blivit vittnen till våld mellan deras 

föräldrar. För Lisbeths del var det pappan som misshandlade mamman. Detta hände när 

pappan var full, då han blev en annan person. Mamman berättade för Lisbeth om sin rädsla att 

pappan skulle döda henne. Sandras föräldrar hade inte heller en fungerande relation. Mamman 

talade ofta om för Sandra vilken ”idiot” till pappa hon hade. I Sandras fall var det mamman 

som slog pappan, men Sandra skonades från många bråk i och med att de inte bodde ihop. 

 

Plötsligt kastade hon en assiett rakt i ansiktet på honom (Sandra Gustafsson 2006:68). 

 

Om pappa inte hittar knivarna [som hon gömt under huvudkudden] så kan han inte döda 

mamma (Lisbeth Pipping 2010:22). 

 

 

Utifrån ovanstående resonemang av författarna tolkar vi det som att deras uppväxtmiljö 

utgjort en riskfaktor. Det utifrån att de vuxit upp med föräldrar tillhörande riskgrupperna och 

att deras problematik fått konsekvenser på att vissa behov inte har tillgodosetts. Likaså att 

Sandra och Lisbeth var utsatta för både fysisk och psykisk misshandel samt att de även 

bevittnat våld mellan sina föräldrar. Vi tolkar att den ekonomiska utsattheten har gett 

spänningar inom familjen.  

Samtliga författare skildrar att de haft en positiv relation till minst en av sina föräldrar 

under sina första uppväxtår.  Lisbets föräldrar bodde ihop tills hon var sex år och hennes 

pappa var en nykter alkoholist under hennes första fyra levnadsår. Hon berättar att han 

betydde mycket i hennes liv. Sandra skildrar i sin berättelse att hon bodde ensam med sin 

mamma, men hon blev omhändertagen vid sju månaders ålder och bodde hos sin fosterfamilj 

fram till två och ett halvt års ålder. Då flyttade hon tillbaka till mamman. Sandra förmedlar 

även hon att hennes pappa var betydelsefull för henne. Åsa bodde med båda sina föräldrar tills 

hon blev fyra år. Sedan flyttade mamman och Åsa bodde kvar med sin pappa. Mamman 

bildade en ny familj kort därefter. Åsas berättelse skildrar att pappan var betydelsefull i 

hennes liv. 

 

Jag älskade min pappa och han älskade oss på sitt sätt (…) Jag älskar att sitta i pappas knä 

och lyssna på allt han har att berätta (Lisbeth Pipping 2010:18, 23). 

 

Det fanns en liten flicka till där och fosterföräldrarna insåg ganska snabbt att det var en 

räddning för mig, då jag praktiskt taget lekte mig frisk (Sandra Gustafsson 2006:64). 

 

Jag älskade verkligen min pappa. Han var filbunken, den lugna och trygga (Sandra 

Gustafsson 2006:83). 

 



 

27 
 

Jag ville vara nära honom [pappan] hela tiden. (…) Jag lade näsan mot hans axel och drog 

i mig svettlukten. Tittade jag upp så såg jag knappt hans ansikte, så stor var axeln. Han 

smekte mig hastigt över håret. – God natt, bästis (Åsa Linderborg 2007:45). 

 

Utifrån ovanstående citat tolkar vi det som att författarna under sina första uppväxtår 

troligtvis haft en betydelsefull relation till en vuxen, vilket kan ha fungerat som en skyddande 

faktor som kompenserat utsattheten till viss del. 

 

Ansvar 

Sandra och Lisbeth förmedlar i sina berättelser att de fick ta ett stort ansvar över sig själva 

och även för familjen i övrigt. Lisbeth fick ta helhetsansvaret för sin mamma och sina 

småsyskon med allt vad det innebar. Detta var ett tungt ansvar. Rollfördelningen i familjen 

var ombytt och Lisbeth fick inta en mammaroll. Med den rollen försvann även hennes 

barndom. Lisbeth var den som tröstade och skyddade sin mamma, istället för tvärtom. Lisbeth 

levde med en ständig rädsla och mamman hade inte förmågan eller tålamod att trösta. Lisbeth 

tog även på sig rollen som beskyddare till sina småsyskon gentemot mammans fysiska 

misshandel. 

 

Jag fick själv vara mamma när jag var liten, jag tvingades trösta och skydda min egen 

mamma (Lisbeth Pipping 2010:9). 

 

När jag var sex år flyttade min älskade pappa ifrån oss och jag fick ta hela vuxenansvaret 

för mamma och mina två småsystrar. (…) Jag blir ensamstående trebarnsmamma med allt 

vad det innebar (Lisbeth Pipping 2010:24). 

 

Jag ställer mig upp i badkaret och skriker att mamma ska släppa Lena. (…) Nu är jag 

jätterädd. Jag börjar slå mamma och skrika allt vad jag kan. ”Mamma, du dödar Lena, 

mamma, du dödar Lena, snälla mamma, släpp henne!” Lena har slutat röra sig, hon ligger 

stilla i vattnet (…) Hon [mamman] går bara ut ur badrummet och slänger igen dörren 

(Lisbeth Pipping 2010:98f). 

 

Sandra berättar även hon om att rollerna var ombytta. Hon fick ta mer och mer ansvar över sig 

själv och sin mamma, desto sämre mamman blev i sin sjukdom. Till slut levde mamma och 

hon parallella liv. Sandra beskriver livet med sin mamma som att åka berg och dalbana. 

Ovissheten kring pengar, mat eller mammans humörsvängningar, gav en oro och en rädsla. 

 

Det här var fel. Det var hon som skulle trösta mig när jag var ledsen. Det var hon som 

skulle vara mitt stöd. Jag skulle inte vara den starka (Sandra Gustafsson 2006:111). 

 

Jag levde mer och mer vid sidan av mamma och tog själv ansvar för mitt välmående, trots 

att jag bara var nio år (…) …/ jag fick sköta mig själv väldigt tidigt och ta ställning till 

saker som en vuxen egentligen borde fatta beslut om (Sandra Gustafsson 2006:101, 112). 
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Det var så det var och leva med henne, som att åka bergochdalbana. Vissa dagar hade vi 

pengar, andra inte. Ibland fanns det mat, ibland inte. Ibland arbetade hon, ibland inte. 

Ibland var hon glad- men i allmänhet inte (Sandra Gustafsson 2006:111).  

  

Åsa förmedlar även hon en bild av att hon fick ta ansvar över sig själv. Hon berättar att 

hennes pappa inte hade ett behov av egentid på kvällarna. Han trodde inte heller att hon 

behövde mer sömn än honom. De ägnade kvällarna åt att prata om viktiga saker.  

 

Jag var lika illa klädd som pappa och struntade liksom han i att tvätta mig eller borsta 

tänderna då han inte sa åt mig att göra det. Underhållet gick till annat än kläder…/ (Åsa 

Linderborg 2007:31). 

 

Jag fick vara uppe hur länge jag ville. John Blund i Halvsju och Drutten och Gena i 

Sveriges Magasin betydde inte läggdags (Åsa Linderborg 2007:44). 

 

Vi tolkar författarnas berättelser om de ombytta rollerna som en riskfaktor. Sandra och 

Lisbeth får ta på sig hela ansvaret från deras mammor. Ett ansvar som blev för stort utifrån 

deras ålder och mognad. Vi tolkar Åsas berättelse som att pappan inte hade någon 

gränssättning och därav fick hon ta ett stort ansvar över sig själv, men inte på samma vis som 

Sandra och Lisbeth. Författarnas berättelser skildrar även ett ”inre” ansvarstagande, som visar 

sig som en lojalitetskänsla gentemot sina föräldrar. Detta anser vi yttrar sig i en ambivalens, 

om de ska berätta om sin situation eller inte. Sandra berättar vid flera tillfällen att hon vänt sig 

till andra vuxna för att få avlastning i ansvarskänslan, men inte blivit trodd och detta resulterar 

i att Sandra blir tyst. Denna tolkning styrker vi med nedanstående citat. 

 

Pappa skulle inte förstå. Jag kände ansvar för mamma. Jag tog hand om henne. Klappade 

på henne när hon grät, städade upp efter henne, jag var där- för henne. Om jag skvallrade 

för pappa kanske hon skulle bli alldeles ensam, och hur skulle det bli då? (Sandra 

Gustafsson 2006:107).  

 

Jag pyste ut händelser till omgivningen ibland och höll inne andra gånger. (…) Jag hade 

ingen tilltro till andra vuxna, även om jag tyckte väldigt mycket om många vuxna och 

gärna ville ha deras bekräftelse (Sandra Gustafsson 2006:108). 

 

Betydelsefulla personer 

Samtliga författare skildrar i sina berättelser att det har funnits någon utanför familjen som 

upplevts som viktig. Dessa personer beskrivs som grannar, kompisar, mor och farföräldrar, 

lärare, skolsköterska m.fl. Lisbeth beskriver alla ”tanter” som fanns runt om kring henne som 

viktiga för sin överlevnad. Dessa tanter var bland annat mammans väninnor som de 

våldgästade på helger och kvällar för att få mat, samt mattanterna i skolan som såg till att 

Lisbeth fick ett mål mat om dagen. Lisbeths berättelse skildrar även andra snälla ”tanter”. Det 

var lektanterna i Slottsskogen dit hon ofta gick med sin mamma. Där gavs utrymme för lek 
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och lycka. Andra betydelsefulla personer i Lisbeths liv var sommarföräldrarna i Småland, dit 

hon åkte varje sommar. Där fick hon styrka för att orka med att leva resten av året.  

 

Vi flickor överlevde för att det fanns snälla människor runt oss. Vilken tur att alla dessa 

”tanter” fanns. I annat fall skulle jag ha svultit ihjäl, det är jag helt säker på (Lisbeth 

Pipping 2010:95). 

 

”Tingelingeling nu tåget går, runt kring vida världen, den som femtio öre har, får följa 

med på färden. Se Lisbeth, se Lisbeth, nu löser hon biljetten, så stiger hon på och vinkar 

glatt hejdå”. Jag kan den fortfarande utantill (Lisbeth Pipping 2010:37). 

 

I Småland fick vi aldrig stryk. I stället fick vi mat, vi hade lakan i våra sängar, vi var hela 

och rena och där fanns många människor som alla tycket väldigt mycket om oss (Lisbeth 

Pipping 2010:132).  

 

Sandras skildrar även hon i sin berättelse att det fanns betydelsefulla personer kring henne 

under hennes uppväxt. Dessa personer var bland annat hennes farmor, kompis Sanna, Sannas 

mamma och Catrin som var pappans flickvän under en tid. Sandras kompis Sanna var en 

mycket viktig person under hennes uppväxt. I henne fann hon en trygghet och det var endast 

till henne som hon kunde berätta sin hemlighet. Sandra berättar även att hon hade en katt som 

betydde mycket. 

 

Att vara på Österlen på somrarna med farmor var mitt andningshål. Där fick jag fasta 

tider, lugn och ro och inte minst- kärlek. Så var det också när jag var hos henne i 

Stockholm (Sandra Gustavsson 2006:74). 

 

Sanna visste allt om hur jag hade det hemma. Och jag trivdes hemma hos dem. Det var 

alltid en varm känsla där och mycket kärlek mellan Sanna, hennes syster Helena och 

deras mamma Greta (Sandra Gustafsson 2006:127). 

 

Åsa hade många betydelsefulla personer runt sig under sin uppväxt. Hon bodde hos sin 

mamma och hennes nya familj varannan helg, och på längre lov. Andra personer var far- och 

morföräldrar, faster Majken, moster Nina och kusin Rosita. Åsa hade även en bästa kompis, 

Helene, som betydde mycket för henne. 

 

Det var farmor och farfar som höll oss under armarna (…) Utan Majken hade vi varit 

hjälplösa (Åsa Linderborg 2007:76, 278). 

 

Vi ser alla dessa betydelsefulla individer som författarna berättat om som en skyddande faktor 

i deras liv som har kompenserat utsattheten under författarnas uppväxt. De har av dessa 

personer bland annat blivit sedda och fått en bekräftelse, samt någon att känna tilltro till. De 

har fått ett andhål för att fylla på kraften och orka med situationen hemma. 
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Skola och kamrater  

Åsa och Sandras berättelser skildrar att deras skolgång var positiv. Åsa hade bra studieresultat 

och var bäst i klassen. Hon fick någorlunda stöd i läxläsning av sin pappa. Sandra fick 

däremot själv sköta skolgången så gott det gick. Hade hon frågor kring skolarbetet ringde hon 

själv läraren och tog reda på fakta. Mamman gick aldrig på föräldramöten eller liknande. 

Sandra berättar att hon hade många kompisar, men bara en bästis som hon kunde berätta för 

hur hon hade det hemma. Åsa hade en bästis, Helene, som var medveten om hennes situation i 

hemmet.  

 
Vi levde helt parallella liv[mamma] och jag skötte mig själv så gott det gick (Sandra 

Gustafsson 2006:111).  
 

Sanna visste allt om hur jag hade det hemma (Sandra Gustafsson 2006:127). 

 

Om jag inte haft henne [Helene] hade jag antagligen inte haft någon. (…) Jag förundrades 

över att hon ville vara kompis med mig, men hon var helt befriad från fördomar (Åsa 

Linderborg 2007:129f) 

 

Den tolkning vi gör utifrån Åsa och Sandras berättelse är att skolan och relationer till 

kompisar har fungerat som en skyddande faktor. De hade en varsin riktig kompis, som vi 

tolkar som tillräckligt i och med att de hade någon som de kände tilltro till och kunde berätta 

sin hemlighet om deras hemförhållanden. Vi anser att skolan har fungerat som ett andningshål 

och gett utrymme till avlastning, från deras hemmiljö. 

Lisbeths berättelse skiljer sig från Åsas och Sandras. Lisbeth berättar att hon flyttade 

och bytte skola på vårterminen i första klass. Mobbingen startade redan under första rasten 

och hon blev snart klassens hackkyckling. Mobbingen började i liten skala som sedan 

eskalerade. Hon berättar att hon utsattes för mobbning för att hennes kläder var smutsiga, hon 

luktade illa samt att hennes mamma var speciell till sitt sätt. Lisbeth fick inget stöd från 

läraren, utan snarare tvärtom, tillät hon mobbingen utan att ingripa. 

  
”Jag förstod ingenting, vad hade jag gjort för fel? Varför fick jag inte vara med?” (…) 

”Vad smutsig hon är. Hon luktar illa. Hennes mamma är knäpp.”(…) [fröken] I den här 

klassen får du lära dig att ta för dig, det är väl något hos dig själv som gör att du inte får 

vara med de andra flickorna. Här i klassen har vi inga problem. (…) Inne på skolgården 

börjar dagens helvete. Elaka ord och slag, men samtidigt är jag osynlig (Lisbeth Pipping 

2010:44f).  

 

Vi tolkar Lisbeths berättelse som att skolan utgjorde en risk istället för ett skydd för henne. 

För Lisbeths del gavs inte möjligheten att skapa relationer vare sig till kamrater eller till 

läraren. Vi tolkar Lisbeths situation i skolan som fasansfull och en mycket otrygg miljö. Hon 

erbjöds inte stöd eller hjälp från läraren, utan hon gav istället skulden till Lisbeth.  
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Lisbeth skildrar i sin berättelse att när hon i mellanstadiet bytte lärare så blev det svårare 

att mobba henne. Gunvor såg att Lisbeth var utsatt och satte stopp för mobbingen, i alla fall 

under lektionstid. Däremot blev mobbingen värre under rasterna när det inte Gunvor fanns 

där. 

 
Resultatet [mobbning] var magert, men ingen fick i alla fall kalla mig ”Lösset” i 

klassrummet längre, det såg Gunvor till (Lisbeth Pipping 2010:55). 

 

Hon [Gunvor] såg mig och jag kände hennes kärlek genom att hon vågade ta i mig och 

vågade visa att hon tyckte om mig. (…) Hon skrev [utvärderingar] alltid något positivt 

om mig. (…) Som barn läste jag dem om och om igen och kände mig glad (Lisbeth 

Pipping 2010:59). 

 

Vår tolkning är att det ändå fanns faktorer i skolan som var skyddande för Lisbeth och som 

kompenserade hennes utsatthet i hemmet. Vi tänker då främst på hennes lärare Gunvor som 

kom in i hennes liv på mellanstadiet och som engagerade sig i henne. Gunvor var läraren som 

vågade se Lisbeths utsatthet, både i hemmet och i skolan. Citatet ovan tolkar vi som att 

Gunvor gav Lisbeth bekräftelse vilket bidrog till en inre styrka, dels genom att hon såg henne 

som person och dels genom att ge henne positiv feedback i utvärderingarna. Vi tolkar att 

Lisbeth använde utvärderingarna som en strategi för att få bekräftelse under sin uppväxt. 

 

Skam 

Författarnas berättelser från barndomen förmedlar flera olika teman på känslor. En känsla som 

förmedlas är skam. Författarna förmedlar en bild att deras föräldrar var annorlunda och 

betedde sig konstigt. Sandra berättar om sina skamkänslor som hon kände för sin mamma. 

Mamman var hennes hemlighet och en person som hon gjorde narr av inför sina kompisar. 

Även Lisbeth hade skamkänslor över sin mamma och det fanns ingenting hos henne som hon 

var stolt över eller som hon ville identifiera sig med. 

 

Och min hemlighet var mamma. Tokmorsan. Hon som drack och luktade illa. Som jag 

gjorde narr av när jag var med kompisar (Sandra Gustafsson 2006:20). 

 

För mig har det alltid varit så att jag skämts för min mamma, jag har alltid varit på 

helspänn inför vad som ska komma härnäst (…) Som tonåring och långt in i vuxenlivet 

hatade jag att vara lik min mamma. Jag ville inte likna henne, ville inte att det skulle 

finnas några band mellan oss (Lisbeth Pipping 2010:126). 

 

Författarna berättar att de ogärna tog hem kompisar samt att de hade känslor av skam om 

föräldrarna besökte skolan. Åsas pappa besökte dagis och skolan ett fåtal gånger, vilka hon 

beskriver i form av pinsamheter. Åsa beskriver en situation när pappan kom på föräldrafika på 

dagis och drog roliga historier. Hon berättar även om en situation vid en skolavslutning i 
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femman då pappan var påverkad och ångorna av alkohol spred sig i klassrummet. Hon 

beskriver även skammen av att ta hem kompisar. 

 

Jag tycker att det var pinsamt att han dragit ett skämt vi hade på skiva med Magnus och 

Brasse, där Härenstams indignerade poäng var någonting med ”samlag på toalett.” (…) 

Han såg sig omkring, ångorna av alkohol lade sig över salen som var städad för 

sommaren (Åsa Lindersborg 2007:125f). 

 

Jag tog sällan hem kompisar och de som kom innanför tröskeln tittade storögt på 

gardinerna, kristallamporna och prydnadskuddarna. (…) Men de undrade över de 

stelnade, blektunna spyorna runt den grova kökssilen och varför har ni inga handdukar på 

toaletten? (Åsa Linderborg 2007:39). 

 

Lisbeth och Sandra förmedlar också att de kände skam och visste inte hur de skulle göra när 

deras mammor vid några få tillfällen besökte skolan.  

 
Mamma kom till skolan en dag. (…) Jag fick panik. Jag visste inte vad jag skulle göra. 

Vilken knapp trycker man på för att golvet ska öppna sig? (Sandra Gustafsson 2006:155) 

 

Mamma stod kvar i dörren till klassrummet en liten stund för länge. (…) Fröken fick köra 

ut mamma och jag kände att tårarna började rinna, men jag torkade snabbt bort dem för 

jag ville inte visa att jag var rädd och kände mig ensam (Lisbeth Pipping 2010:43). 

 

Vi tolkar författarnas berättelser om skam som att de var medvetna om att deras föräldrar var 

annorlunda och att omgivningen såg dem som annorlunda. Som vi ser det ville de inte 

förknippas med ”det annorlunda” och resultatet blev att de kanske avskärmade sig, bland 

annat genom att inte ta hem kompisar. Vi tolkar deras starka reaktioner när deras föräldrar 

kom till skolan som att deras annorlundaskap eller hemlighet blev påtaglig eller avslöjad. De 

uppkomna situationerna de ställs inför skapar skamkänslor och de vill bara försvinna från den 

uppkomna situationen. Vi tolkar att författarna var medvetna om omgivningens syn på deras 

familj som annorlunda. Detta visar vi med nedanstående citat.  

 
Jag förundrades över att hon [Helene] ville vara kompis med mig, men hon var helt 

befriad från fördomar (Åsa Linderborg 2007:129f). 

 

Jag skämdes så för min mamma och det var svårt att hantera på egen hand för skam 

uppstår ur omgivningens tystnad. Det var skammen över en konstig, men älskad, mamma 

(Lisbeth Pipping 2010:174). 

 

Vändpunkt 

Vi har tolkat berättelserna som att det finns vändpunkter i författarnas liv, vilket har resulterat 

i att de tagit ett avstånd från föräldrarna. Vi har tolkat att förändringar sker under deras 

ungdomstid. Sandra berättar att hon placerades av socialtjänsten hos pappan när hon var tolv 

år. Deras relation förändrades mer och mer, den gick från att ha varit bra, till att bli ansträngd. 



 

33 
 

Det magiska i att ha en varannan helg pappa försvann. Hon kände sig ensam hos pappan. 

Pappan arbetade mycket och hans spritproblem blev värre. Sandra berättar att hon sökte sig 

till ett kompisgäng och fick ett destruktivt beteende. 

På helgerna var det mycket fylla tillsammans med kompisarna. (…) Många i gänget tog 

droger. Jag testade en gång och tyckte att det var fruktansvärt. Hade jag gillat det hade det 

kanske varit en väg att gå, men för mig fanns en längtan efter något annat hela tiden. Jag 

hade en stark känsla av kraft inom mig, jag visste bara inte hur jag skulle använda den. 

Jag tyckte inte att någon förstod mig. Vårt gäng på fyra tjejer stack ofta från skolan på 

lunchrasterna och tog tunnelbanan in till city för att snatta (Sandra Gustafsson 2006:169). 

 

Åsa berättar att en förändring skedde i pappans drickande när mellanölet slutade att säljas i 

affärerna. Han sökte sig då istället till Systembolaget för sina inköp. Med detta förändrades 

deras relation i takt med att pappans drickande eskalerade. Hon berättar om en incident som 

hände hemma hos hennes farfar, där han markerade för pappan att det fick vara nog med hans 

drickande. Men pappan fortsatte ändå och det var då allt förändrades. Åsa berättar att hon 

successivt började sova hos mamman och tog avstånd från pappan. Hon var fjorton år sista 

gången hon sov hemma hos pappan.  

 

När mellanölet förbjöds tog sig pappa till bolaget på lunchrasterna. (…) De [Beyaz] fick 

snart lämna plats för en kvarting Explorer eller Renat som sedan blev en 75:a (Åsa 

Linderborg 2007:171 ). 

 

Nu lägger du av med spriten, ungjävel! Du har ju jäntan att tänka på! (…) Han hade så 

brottom till skafferiet att han inte hann ta av sig. Det metalliska ljudet av skruvkorken for 

som en elektrisk stöt genom allt som var vårt. Han gick sönder framför ögonen på mig 

(Åsa Linderborg 2007:178f). 

 

Elden var lös. Jag bestämde mig för att byta efternamn (Åsa Linderborg 2007:183). 

 

Åsa och Lisbeth sökte sig inte till kamratgäng som Sandra. Utan de berättar att de sökte sig 

till gemenskapen som fanns inom kyrkan och politiken.  

 
Jag var ofta i kyrkan, det blev mitt andra hem för där var jag viktig. (…) Vad man än bad 

mig om så utförde jag det, för det var en härlig känsla att få höra att jag var betydelsefull 

(Lisbeth Pipping 2010:136). 

 

Jag började följa med mamma på partimöten. (…) Jag var tonåring men behövde inte 

grubbla över meningen med livet eller vem jag var. Socialismen gav mig fasta steg på 

jorden (Åsa Linderborg 2007:182). 

 

Sandra och Lisbeth berättar om sina definitiva brytningar med sina föräldrar genom att de 

flyttade hemifrån. Lisbeth berättar att hon vid sexton års ålder blir frälst. Hon stannar i den 

kyrkliga gemenskapen tills hon blir nitton år. Därefter börjar hon på folkhögskola. 
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Som sextonåring tog jag mig hemifrån. …/ jag kom till en starkt kristen grupp, en 

ekumenisk grupp med frireligiös inriktning (Lisbeth Pipping 2010:136). 

 

På Hjälmareds folkhögskola börjar mitt liv på allvar. Här träffade jag kvinnan [Anita som 

var terapeut] som vågade se mig, hon som berättade att jag inte kunde fortsätta leta efter 

en mamma eller en ny familj (Lisbeth Pipping 2010:138). 

 

Vi hittade en etta på Södermalm och jag flyttade hemifrån när jag var sjutton år- ingen 

kunde vara gladare! (Sandra Gustafsson 2006:179). 

 

6. Analys 

Vi utgår i analysen utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (se figur 1, sid 21 i 

denna studie). Tanken är att man som läsare ska bära med sig denna tankemodell när man 

läser vår analys. I slutet av analysen anlägger vi ett salutogent perspektiv för att öka 

förståelsen om vad som kan ha bidragit till att författarna har klarat sig. Analysen följer 

samma struktur som temana i resultatredovisningen fast utan rubriksättning. Detta valde vi för 

att få ett bättre flyt i analysen.  

Hur det går för barnen, om de utvecklas gynnsamt eller inte, kan bero på en rad 

samverkande faktorer i barnens omgivning, som kan kopplas till alla nivåer i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. Det minsta relationssystemet i modellen benämns som 

mikrosystem. Hur relationerna fungerar på denna nivå har en påverkan på barnets utveckling. 

Utifrån denna nivå ser vi att samtliga författare har vuxit upp i miljöer präglade av föräldrars 

missbruk, psykisk ohälsa och utvecklingsstörning som har påverkat relationen mellan 

författarna och deras föräldrar. Detta anser vi utgjorde en riskfaktor under deras uppväxt. 

Forskningen visar att barn som växer upp i miljöer som präglas av bland annat fattigdom, 

förälders missbruk, psykisk ohälsa eller utvecklingsstörning inte nödvändigtvis behöver fara 

illa, men risken ökar avsevärt (Feldman et al 2002:314f; Lundberg 2005:6; Vinnerljung et al 

2007:178).  

Som vi redogjort för ovan så utgör en uppväxt i en miljö som präglats av föräldrars 

missbruk, psykisk ohälsa samt utvecklingsstörning en risk. Förutom detta så ser vi en rad 

andra riskfaktorer som kan kopplas till föräldranivån. Dessa riskfaktorer är bland annat, fysisk 

och psykisk misshandel, vilket resulterade i en ständig rädsla. Andra riskfaktorer är 

ekonomisk utsatthet samt att föräldrarna brast i sin föräldraförmåga, där det bland annat ingår 

att ge kärlek och omsorg. Lagerberg & Sundelin (2000:87f, 218) menar att ett barns utsatthet 

ökar ju fler riskfaktorer som barnet utsätts för. De menar att det är mängden riskfaktorer, 

snarare än en specifik riskfaktor som avgör om barnet far illa eller inte. Andersson 
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(2008a:110) för ett liknande resonemang, då hon menar att tillhörigheten till en riskgrupp i 

kombination men andra riskfaktorer ökar barnets utsatthet.  

Samtidigt anser vi att det har funnits kompenserade faktorer under författarnas tidiga 

levnadsår. Samtliga har haft en positiv relation till minst en av sina föräldrar eller annan 

vuxen. Lisbeth växte upp med sina båda föräldrar tills hon blev sex år. Och under hennes fyra 

första år var hennes pappa en nykter alkoholist vilket möjliggjorde en fin relation dem 

emellan. Under dessa första fyra år förekom det inte något fysiskt våld mellan Lisbeths 

föräldrar. Sandra blev placerad hos fosterföräldrar vid sju månaders ålder, där hon 

utvecklades väl. Hon flyttade tillbaka till sin mamma vid två och ett halvt års ålder och hon 

hade även en bra relation till pappan. Åsa växte upp med båda sina föräldrar tills hon blev 

fyra. Vi anser att samtliga författare troligtvis kan ha haft en god anknytning till i alla fall en 

av föräldrarna samt fosterföräldrar under deras första levnadsår. Detta överensstämmer med 

Cederblads (2003:288ff) forskning där hon lägger stor vikt vid en trygg anknytning som en 

skyddande faktor. Om barnet har en trygg anknytning till minst en av föräldrarna så ökar 

barnens möjligheter att utvecklas väl. Vi stärker även vårt resonemang genom Anderssons 

(2008a:117) forskning som visar att ett familjehem kan utgöra en skyddande faktor under 

förutsättning att barnet får en bra relation till de vuxna.  

Samtliga författare i vår studie har tagit ett stort ansvar under uppväxten. För två av dem 

har ett helhetsansvar vilat på deras axlar. Detta ansvar har exempelvis bestått av 

hushållssysslor, ansvar över småsyskon, ansvar över sig själv samt ansvar över sina föräldrar. 

Relationen mellan barn och förälder har utgjorts av att rollerna har blivit ombytta. Detta kan 

vi relatera till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Utifrån modellen agerar man i 

olika roller på mikronivån och dessa roller förändras över tid (Lagerberg & Sundelin 

2000:20). I modellen finns givna roller såsom barn, förälder etc. Som vi ser det har författarna 

tagit över rollen som förälder vilket har inneburit att de inträtt en roll som blev för stor för 

deras ålder och mognad. Detta samstämmer med Cronströms (2003:39) studie, där hon kom 

fram till att barnet fick ta ett stort ansvar. De tvingades ofta hitta lösningar på de omöjliga och 

lärde sig att hitta lösningar för att förebygga kaos i familjen samt att ingripa när det behövdes. 

Cronströms studie visar dock att ansvarstagandet ändå för många fört något positivt med sig. 

Bland annat fick de en inre tillfredställelse, genom att de kunde hantera situationen, vilket gav 

dem en inre styrka att bära ansvarsbördan (ibid.:41). Om vi skulle koppla Cronströms 

resonemang till vår studie kan vi göra antagandet att författarnas ansvarstagande även kan ha 

utgjorts som en skyddande faktor under barndomen. Författarna har genom sitt 

ansvarstagande fått en bekräftelse av sig själva att de kan hantera situationen. Bilden av sig 
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själv har därmed förstärkts och medfört en positiv självbild, vilket har hjälp dem att möta 

svårigheter i framtiden.  

Författarna förmedlade att de kände ett inre ansvar som visade sig i lojalitetskänslor till 

sina föräldrar. Detta yttrade sig i en ambivalens om de skulle berätta om sin situation eller 

inte. Sandra beskriver att hon kände en rädsla och en oro för vad som skulle hända mamman 

om hon berättade. Samtidigt kände hon en längtan att någon vuxen skulle uppmärksamma 

hennes situation. Sandra berättade vid ett flertal gånger för andra vuxna om sin situation, men 

detta resulterade i att hon inte blev trodd. Konsekvensen av detta blev att hon tappade tilltron 

till vuxenvärlden.  Hon vände sig istället till kompisar för att pysa ut sin hemlighet, vilket vi 

antar har fungerat som en skyddsventil för henne. Detta resonemang kan vi koppla till 

Cronströms (2003) studie. Hon kom fram till att endast ett fåtal av kvinnorna i studien hade 

någon utanför familjen som de kunde vända sig till i svåra situationer. Många var förbjudna 

att prata eller så hemlighöll de sin situation på grund av skam eller rädsla för att bli 

omhändertagna. Många kände också en lojalitet mot familjen och valde att bära bördan själv 

på grund av en rädsla att ännu en gång bli avvisad från vuxenvärlden vilket de ansåg var ännu 

värre. De flesta av kvinnorna bedömde ändå att det fanns någon utanför familjen om de hade 

velat berätta (ibid.:44ff).   

 Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell ingår viktiga personer runt om 

kring individen i olika mikrosystem som alla interagerar med varandra och som tillsammans 

bildar mesosystemet. Barnet ingår i alltfler närmiljöer desto äldre det blir. Samtliga författare 

i vår studie hade betydelsefulla personer i sin omgivning under sin uppväxt. Tätheten i 

nätverken, av betydelsefulla personer skilde sig dock åt. Åsa hade ett bra stöd från många 

vuxna i sin släkt som kompenserade för pappans brister i föräldrarollen. Hon hade även ett 

stöd från sin mamma och hennes nya familj. Hon hade också en bästa kompis som betydde 

mycket för henne. Sandra hade inte så stort nätverk kring sig, men de hon hade var mycket 

betydelsefulla för henne. Hon hade ett bra stöd från sin farmor. Hon hade även ett bra stöd 

från sin bästa kompis samt hennes mamma. Lisbeth hade inte släkten i sitt nätverk i samma 

utsträckning som de övriga två. Dock fanns mormor i periferin men tilläts inte att hjälpa till 

på grund av att Lisbeths mamma kände sig kränkt i sin föräldraroll. Lisbeth hade däremot 

”alla tanter” som bland annat såg till att hon fick mat. Dessa ”tanter” fanns som grannar, 

mammas väninnor, mattanter i skolan och i kyrkan. Andra betydelsefulla personer i nätverket 

var sommarföräldrarna där hon fick styrka och kraft att orka med sin börda resten av året. 

Utifrån ovanstående resonemang gör vi antagandet att det fanns ett informellt nätverk kring 

författarna under deras uppväxt som fungerat som ett skydd mot deras ogynnsamma 
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uppväxtvillkor. Vårt resonemang stärks genom Werner & Smith (2003:241, 226) slutsats att 

individer som har motståndskraft har ett skydd i det informella nätverket. Dessa 

betydelsefulla andra gav barnet tillit, självständighet och initiativkraft.  

 Vidare menar Werner & Smith (2003: 226) att ett externt stödsystem, exempelvis i form 

av kyrkan, ungdomsrörelser och i skolan, gav dem en känsla av gemenskap. I författarnas 

berättelser fanns inte enbart betydelsefulla andra i deras direkta närmiljö, utan de fanns även 

bland kamrater och i skola. I Bronfenbrenners tankemodell utgörs mesosystemet av 

relationerna mellan de olika mikrosystem som barnet ingår i vid bestämda tidpunkter. De 

erfarenheter ett barn gör i familj, skola och kamratrelationer påverkar samspelet mellan dessa 

olika system (Lagerberg & Sundelin 2000:20ff). I resultatet av författarnas berättelser kom vi 

fram till att skolan och tillgång till kompisar har sett olika ut. Vi menar att för Åsa och Sandra 

har skolan och kompisrelationer fungerat som en skyddsfaktor. Ytterligare ett bidrag till den 

kompenserade faktorn är att båda haft framgångsrika skolresultat. Vi får stöd för vårt 

resonemang i Lundbergs (2005:32) studie, som visar att en positiv skolmiljö fungerar 

skyddande för de flesta barn. Skolan kan erbjuda möjlighet till att skapa goda relationer till 

kompisar, lärare och andra vuxna. Även ett meningsfullt skolarbete kan stärka självkänslan 

genom att man får bekräftat att man duger. För utsatta barn kan skolan vara den enda plats där 

barn får trygghet och glädje. Samtidigt kan skolan för vissa barn utgöra en riskfaktor, inte 

minst med tanke på mobbning, som kan göra skolan till en pina. Lundbergs resonemang kan 

vi överföra på Lisbeth. För hennes del utgjorde skolan däremot en riskfaktor i och med att hon 

utsattes för grova kränkningar och mobbning. Hon erbjöds inte en trygg tillvaro ens i skolan. 

Utifrån den ekologiska tankemodellen kan vi se att problemet kan härledas till flera olika 

nivåer. Dels kan vi se det utifrån makronivån och vi tänker då närmast på normer och 

värderingar. Synen som finns i samhället på utvecklingsstörda påverkas av de normer och 

värderingar som finns. Det vi menar är att de värderingar och normer som finns på 

makronivån indirekt påverkar samspelet på övriga nivåerna. Anledningen till mobbningen kan 

ha berott på att Lisbeths mamma ansågs annorlunda samt att Lisbeths hygien var bristfällig. 

Att mamman ansågs annorlunda och konstig kopplar vi till makronivån (normer och 

värderingar), som i sin tur har påverkat relationerna på mesonivå, det vill säga relationerna 

mellan Lisbeth och hennes skolkamrater. Vidare ser vi att även mikronivån haft en inverkan 

på mobbningen (bristfällig hygien), detta på grund av att mamman hade brister i sin 

föräldraroll. 

 Samtidigt som vi fört ett resonemang att skolan har utgjort en risk för Lisbeth, ser vi att 

det funnits faktorer i skolan som var skyddande och som kompenserar hennes utsatthet i 
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hemmet. Vi tänker då främst på läraren Gunvor som kom in i Lisbeths liv på mellanstadiet. 

Gunvor var läraren som vågade se Lisbeths utsatthet, både i hemmet och i skolan. Enligt 

Werner & Smith (2003:212) utgör en engagerad lärare en viktig skyddsmekanism. Författarna 

kom bland annat fram till att en lärare inte bara ger sina elever kunskap, utan fungerar även 

som en bra förebild och en viktig person att identifiera sig med. Utifrån detta resonemang 

anser vi att Gunvor varit en viktig person i Lisbeths identitetsskapande och fungerade på så 

sätt som en skyddsmekanism. 

 Författarna förmedlade olika teman på känslor i sina berättelser och en framträdande 

känsla var skam. Samtliga kände skam över sina föräldrar vilket gjorde att några hade 

svårigheter att identifiera sig med dem. Författarna blev med tiden medvetna om att deras 

föräldrar betedde sig annorlunda jämfört med andras föräldrar. De var även medvetna om att 

andra i omgivningen såg föräldrarna som annorlunda. Gemensamt för alla var att de kände 

skamkänslor inför sina föräldrar när de vid ett fåtal gånger besökte skola eller dagis. Som vi 

ser det ville de inte förknippas med det som var ”annorlunda” och använde sig därför av olika 

strategier för att bemästra olika situationer. En strategi var att inte ta hem kompisar för att 

bibehålla sin hemlighet över sin situation. Sandras strategi var att göra narr av sin mamma 

inför kompisar. Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kopplar vi skammen 

som författarna förmedlat i sina berättelser till bland annat exo- och makrosystemet. Som vi 

tidigare har belyst finns normer och värderingar i makrosystemet som fungerar som ett 

tankemönster om hur ett samhälle bör förstås och uppfattas. Till makrosystemet skulle vi 

kunna härleda upplevelsen författarna har av att sina föräldrar är ”annorlunda”. Detta 

beroende på vad som anses avvikande i samhället. Skamkänslorna av att vara ”annorlunda”, 

kan även kopplas till den materiella utsattheten som författarna upplevde sig ha. Författarna 

blev påminda om att de var ”annorlunda” i mötet med kompisar. Denna ”avvikelse” visade 

sig bland annat genom tillgången på kläder, tillgång på mat samt hur det egna hemmet var 

utformat. Vårt resonemang har en överensstämmelse med Cronströms (2003:99) studie där 

hon kom fram till att känslan av ett utanförskap ökade med barnets ålder. Barnets förmåga till 

abstrakt tänkande ökar med åldern och detta resulterade i en ökad insikt om skillnaderna i 

levnadsvillkor mellan dem och andra. Utifrån den ekologiska modellen påverkas 

mesosystemet av exosystemet. Exosystemet kan förstås som ett system där barnet inte direkt 

ingår i, men indirekt påverkas av. Exempel på strukturer som ingår i denna nivå kan vara 

föräldrarnas arbeten eller olika myndigheter (Lagerberg & Sundelin 2000:20). Två av 

föräldrarna hade ingen anknytning till arbetsmarknaden och den tredje förlorade sitt arbete 
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efter en tid på grund av sitt alkoholmissbruk. Detta skapar i sin tur bland annat en ekonomisk 

och materiell utsatthet i familjerna. 

 Vi anser att det finns vändpunkter i författarnas liv, vilket har resulterat i att de tog 

avstånd från sina föräldrar. Författarna till biografierna har inte använt sig av begreppet 

vändpunkter, men vi har ändå valt att tolka specifika händelser som vändpunkter. Dessa 

händelser är att de har flyttat hemifrån under sin tonårstid, de har sökt sig till kompisgäng, 

politiken eller kyrkan. Vi anser att de tog avstånd från de destruktiva förhållandena som rådde 

i hemmen genom att de bröt och tog avstånd från föräldrarna. Dessa vändpunkter ser vi som 

en skyddande faktor som har bidragit till att de klarat sig. Vårt resonemang överensstämmer 

med forskning där man har identifierat olika vändpunkter som har påverkat deras förmåga att 

utvecklas positivt trots en utsatthet i barndomen. Exempel på vändpunkter som ökat 

individens motståndskraft, är enligt forskningen ett engagemang i religiösa rörelser och stark 

tro, folkhögskola samt flytta hemifrån (Andersson 2008a:130; Werner & Smith 2003:240). 

Andersson (2008a:130) poängterar dock att alla vändpunkter inte är positiva. Det finns även 

negativa vändpunkter som vänder utvecklingen i en nedåtgående spiral. Detta kan vi koppla 

till Sandra som sökte sig till ett kompisgäng och fick ett destruktivt beteende (alkohol, 

kriminalitet och droger) under en period. Hon bryter dock med gänget för att hon ville gå en 

annan väg. Hon beskriver att hon kände en stark kraft inom sig och hade en längtan till något 

annat i livet. Ovanstående resonemang återfinns i Cronströms studie där hon menar att ett sätt 

att kompensera för olika misslyckanden kan vara att söka sig till kompisgäng där du erbjuds 

gemenskap. I Cronströms studie hade dock endast en minoritet sökt sig till ungdomsgäng 

under en kortare tid. Anledningen till att man inte stannade kvar i gänget var att det fanns 

varnande exempel hos andra vuxna eller syskon som hamnat i kriminalitet eller missbruk 

(2003:99f).  

 Vi anlägger ett salutogent perspektiv i analysen för att tolka författarnas berättelser om 

vad som bidragit till att de kan ha klarat sig. I Antonovskys KASAM-teori utgår han ifrån tre 

begrepp. Begreppen kan förstås utifrån att en individ har förutsättningar att bli frisk och 

utvecklas positivt, om man förstår det sammanhang man befinner sig i (begriplighet), och kan 

hantera eller påverka sin situation (hanterbarhet), och kan finna en mening i det som sker 

(meningsfullhet) (Skerfving 2005:59). Som vi ser det måste författarna haft svårigheter att 

förstå och begripliggöra sin situation när de var riktigt små. Vi skulle dock kunna göra 

antagandet att barn med låg ålder är mer skyddade för att deras kognitiva förmåga inte är 

tillräckligt utvecklad. Man kan också se det som att författarna inte hade så mycket att 

jämföra med i låg ålder i och med att de inte ingick i så många närmiljöer. Därav kan deras 
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hemmiljö blivit ”naturlig” för dem, utifrån de preferensramar de då hade. Vi skulle även 

kunna anta att under deras allra första levnadsår fanns det mildrande faktorer som kan ha 

kompenserat utsattheten till viss del. Sandra blev fosterhemsplacerad och utvecklades där väl. 

Åsa bodde med sina båda föräldrar innan de skilde sig. Lisbeth växte även hon upp med sina 

båda föräldrar under sina första levnadsår. Lisbeths pappa var en nykter alkoholist under 

denna tid. Vårt resonemang ovan angående ”naturligt” kan liknas med Cronströms (2003) 

studie, där ”maskrosbarnen” inte upplevde avsaknaden av kärlek och omtanke som en brist, 

utan som något naturligt. De hade inget annat att jämföra med (ibid.:33). När författarna i vår 

studie blev äldre så fanns det flera vuxna personer och kompisar utanför familjerna som de 

kunde vända sig till för att få hjälp och stöd. Vi menar inte att dessa personer kan ersätta 

föräldrarna för ett barn. Men dessa personer kan ha hjälpt författarna att hantera situationer 

som uppstod i hemmet. Dessa personer bidrog därmed till att göra deras hemsituation 

begriplig och förstå det sammanhang man ingår i. Ytterligare faktorer som kan ha bidragit till 

en begriplighet i uppkomna situationer är att författarna lärde sig att det som inträffade i 

hemmet var ”förutsägbart”. Man kan dock inte säga att en uppväxt med en alkoholist eller 

psykisk sjuk förälder är en förutsägbar situation. Men det vi menar är att författarna till 

biografierna använde sig av strategin att ”läsa av” sina mammor och anpassa sig efter den 

rådande och uppkomna situationen. De kunde därmed hantera de uppkomna situationerna, 

dels genom sina egna resurser men också genom andras resurser. Detta kopplar vi ihop med 

Cronströms (2003) resonemang om att en stark intuition kan fungera som en 

överlevnadsstrategi. Samtliga i hennes studie hade en intuition som hjälpte dem att utveckla 

en tro på sig själva och som dessutom ökade deras möjligheter att anpassa sig vid uppkomna 

stressfyllda situationer. Ovanstående resonemang om intuition som en överlevnadsstrategi kan 

vi koppla till Sandra och Lisbeths förmåga att läsa av sina mammor för att kunna hantera 

uppkomna situationer.   

Att de fanns viktiga andra i författarnas närmiljö samt deras egna strategier för att 

bemästra situationer kopplar vi ihop med Antonovskys begrepp hanterbarhet. Hanterbarhet 

handlar om att ha tillgång till egna och andras resurser för att kunna hantera olika stressfyllda 

situationer (Antonovsky 2005:45). Meningsfullheten innebär att man har en upplevelse av 

delaktighet i det som sker och därmed blir man motiverad att alltid söka en mening i det som 

sker och gör sitt bästa att ta sig igenom det inträffade (ibid.:46). Två av författarna hittade 

som vi ser det en meningsfullhet bland annat genom kyrkan och politiken. Där fann de 

gemenskap och en delaktighet tillsammans med andra och fick en insikt i och en distans till 

det liv de levde. Vid den här tidpunkten sker det en vändpunkt i författarnas liv som vi 
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tidigare har resonerat om. Samtliga skyddsfaktorer som vi har identifierat i författarnas 

livsberättelser anser vi kan ha bidragit till att öka deras känsla av sammanhang. Begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är svåra att separera från varandra, utan alla 

bidrar gemensamt till att öka känslan av sammanhang. Utifrån Antonovskys terminologi utgör 

känslan av sammanhang att en individ blir motståndskraftig mot psykiska och fysiska 

påfrestningar. Om en individ har en hög känsla av sammanhang så befinner hon eller han sig 

närmare polen frisk än sjuk (Skerfving 2005:59). Sammanfattningsvis ser vi det som att 

författarna haft individuella faktorer som exempelvis en stark intuition och en god kognitiv 

förmåga, som har bidragit till att de har bemästrat motgångar och svårigheter under 

uppväxten. Detta i kombination med andra skyddande faktorer i deras omgivning som 

exempelvis anknytning till en annan vuxen, betydelsefulla andra i närmiljön, kompisar och 

viktiga vuxna i skolan har också bidragit till och stärkt författarnas möjlighet att hantera sin 

ogynnsamma uppväxtmiljö. 

7. Slutdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att identifiera hur författarna beskriver olika 

risk- och skyddsfaktorer i deras uppväxtmiljö, för att kunna tolka vad som kan ha bidragit till 

att de har klarat sig. Frågeställningarna var: Vilken bild ger författarna av riskfaktorer i sin 

omgivning? Vilka faktorer beskriver författarna har verkat som ett skydd mot påfrestningar 

under deras uppväxt? 

7.1 Resultatdiskussion 

Studien resulterade i sex olika teman. De olika temana som framkom var relationer i familjen, 

ansvar, betydelsefulla andra, skolan och kamrater, skam och vändpunkt. Resultatdiskussionen 

är uppdelad utifrån det mest centrala resultatet kring riskfaktorer och skyddsfaktorer. Studiens 

resultat ställs mot tidigare forskning om risk- och skyddsfaktorer. Slutligen gör vi en 

sammanfattning av de centrala resultaten, tolkade genom de valda teoretiska perspektiven.  

 

7.1.1 Riskfaktorer 

 Samtliga författare har det gemensamt att de har vuxit upp i miljöer präglade av föräldrars 

alkoholmissbruk, psykisk ohälsa och utvecklingsstörning som har påverkat relationen 

mellan författarna och deras föräldrar. Samtliga föräldrar hade brister i sin 

föräldraförmåga, där det bland annat ingår att ge kärlek och omsorg. 
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 Två av tre författare har varit utsatta för både psykisk och fysisk misshandel av sina 

mammor. 

 Två av författarna har bevittnat våld i hemmet. 

 Samtliga har vuxit upp i hem med en ekonomisk utsatthet. 

 Samtliga författare har det gemensamt att de har fått tagit ett stort ansvar. För två av dem 

innebar det ett helhetsansvar, över sig själv och sin familj. 

 Skolan har vi identifierat som både en risk- och en skyddsfaktor. För en av författarna har 

skolan utgjort en risk, bland annat för att hon utsattes för mobbning av sina skolkamrater. 

 

Samstämmighet med tidigare forskning 

Feldman et al. (2002:314f), Lagerberg & Sundelin (2000:149ff), Lundberg (2005:6) och 

Vinnerljung et al. (2007:163) beskriver alla i sin forskning att barn till föräldrar med 

missbruk, psykisk ohälsa och utvecklingsstörning tillhör en riskgrupp och löper därmed större 

risk att fara illa. Andersson (2008a:110) och Lagerberg & Sundelin (2000:87f, 218) menar att 

barnens utsatthet ökar desto fler riskfaktorer som barnet utsätts för. Det är mängden 

riskfaktorer, snarare än en specifik riskfaktor som avgör om det blir ett ogynnsamt utfall eller 

inte. Vidare menar Andersson (2008a:110) att tillhörigheten till en riskgrupp i kombination 

med andra riskfaktorer som exempelvis fattigdom, svagt fäste på den öppna arbetsmarknaden, 

barn till ensamstående och bevittning av våld i hemmet ökar barnens utsatthet. Cederblad 

(2003:304) menar att ju mer belastad uppväxtmiljön är för barnet desto sämre blir oddsen att 

klara sig. Cronström (2003:39f) kom i sin studie fram till att barn som växer upp i familjer där 

det förekommer alkoholmissbruk och psykisk ohälsa ofta får ta ett stort ansvar. Vissa av 

deltagarna i studien upplevde att de inte fick vara barn. Andersson (2008a:112) och Lundberg 

(2005:32) beskriver båda att skolmiljön kan öka risken för utsatta barn. Detta främst på grund 

av mobbning samt att barnen inte får ett tillräckligt stöd eller bekräftelse, vilken kan innebära 

att de tappar tron på sin egen förmåga. 

7.1.2 Skyddsfaktorer 

 Författarna hade troligtvis en god anknytning till den ena föräldern eller en annan vuxen 

under deras tidiga levnadsår. Samtliga har även haft en god relation till sina fäder. 

 Samtliga författare hade ett informellt nätverk omkring sig under sin uppväxt. Dessa 

nätverk bestod bland annat av släkt, kompisar, grannar, lärare och sommarföräldrar. 

 Två av författarna hade ett externt stödsystem vilket gav dem en känsla av gemenskap 

och tillhörighet.  
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 För två av tre har skolan fungerat som en skyddsfaktor. De hade bra relationer till 

kompisar och andra vuxna i skolan. De hade även positiva skolresultat. För den av 

författaren som vi har identifierat skolan som en riskfaktor, har skolan även i viss mån 

innehållit skyddande och kompenserande faktorer. Dessa skyddande faktorer var en 

positiv relation till en lärare samt att hon fick mat en gång om dagen. 

 Ansvarstagandet har vi tolkat som både en risk- och skyddsfaktor. Ansvarstagandet har 

stärkt författarna genom att de kunde hantera situationen de utsattes för. De fick därmed 

en bekräftelse av sig själv vilket stärkte deras självbild. 

 Samtliga hade en stark intuition samt att de hade en god kognitiv förmåga, vilket visade 

sig bland annat att de hade förmågan att ”läsa av” situationer som uppstod. 

 Samtliga författare har brutit med och tagit avstånd från sina föräldrar under sin tonårstid. 

Vi anser att detta är positiva vändpunkter. De flyttade hemifrån och sökte sig till externa 

stödsystem i form av bland annat kyrkan och politiken. 

 

Samstämmighet med tidigare forskning  

Cederblad (2003:288ff) och Andersson (2008:117) lägger stor vikt vid en trygg anknytning 

som en skyddande faktor. Vid en trygg anknytning till minst en av föräldrarna eller en annan 

vuxen ökar barnens möjligheter att utvecklas väl. Cederblad (2003:131f, 290) menar att 

anknytningen till fäderna är speciellt viktig. En trygg anknytning till fäderna innebär att 

barnet kan utforska sin omgivning på ett tryggt och nyfiket sätt. Detta leder till att barnet lär 

sig copingstrategier som kan vara användbara senare i livet. Werner & Smith (2003:87, 226, 

241) beskriver i sin studie att motståndskraftiga barn ofta sökte känslomässigt stöd utanför 

familjen. Barnen kände tilltro till sitt informella nätverk av släktingar, grannar, kompisar som 

de kunde vända sig till vid olika krissituationer. Dessa personer i det informella nätverket gav 

barnet tillit, självständighet och initiativkraft. Vidare menar författarna att ett externt 

stödsystem exempelvis i form av kyrkan, ungdomsrörelser och skolan gav barnen en känsla 

av gemenskap. Feldman et al. (2002:321) menar att det inte är mängden personer som ingår i 

ett informellt nätverk som avgör om en individ erhåller ett bra stöd eller inte, utan det är 

kvalitén i nätverket som är viktig. Lundbergs (2005:32) och Andersson (2008a:112) beskriver 

att en positiv skolmiljö fungerar som en skyddande faktor för de flesta barn. Skolan erbjuder 

en möjlighet till att skapa goda relationer till kompisar, lärare och andra vuxna. Även ett 

positivt skolresultat kan utgöra en skyddande faktor, vilket kan stärka barnets självkänsla. 

Werner & Smith (2003:212) studie visar att en engagerad lärare kan utgöra en viktig 
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skyddsfaktor. Författarna beskriver att en lärare kan fungera som en förebild och vän. 

Cronström (2003:39) och Werner & Smith (2003:87) beskriver att ett ansvarstagande under 

barndomen kan föra något positivt med sig. Genom detta kan ett barn utveckla en 

ansvarskänsla, en självständighet samt en inre tillfredställelse. Andersson (2008a:130) och 

Werner & Smith (2003:240) menar att olika vändpunkter kan öka en individs motståndskraft 

och därmed fungera som en skyddsfaktor. Exempel på vändpunkter författarna tar upp är ett 

engagemang i religiösa rörelser, en stark tro, folkhögskola samt att flytta hemifrån. 

 

Studiens centrala resultat tolkade utifrån valda perspektiv 

Studiens resultat har analyserats utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och 

KASAM- teorin. Vi har använt oss av teorierna för att identifiera olika risk- och 

skyddsfaktorer på olika analysnivåer i författarnas berättelser, samt vad som kan ha bidragit 

till att de har klarat sig. 

Vi har tolkat att författarna har haft både individuella faktorer och andra skyddande 

faktorer i sin omgivning, som bidragit till att stärka författarnas möjlighet att hantera sin 

ogynnsamma uppväxtmiljö. På individnivå har vi tolkat att författarna hade en stark intuition 

och en god kognitiv förmåga, som kan ha bidragit till att de har bemästrat motgångar och 

svårigheter under uppväxten. Denna tolkning grundar vi bland annat på goda skolprestationer 

och en förmåga att kunna läsa av olika uppkomna situationer. En annan kompenserande faktor 

är att samtliga troligtvis hade en trygg anknytning till minst en av sina föräldrar eller en annan 

vuxen. Ytterligare faktorer som kan ha bidragit till att författarna har klarat sig är 

betydelsefulla andra i närmiljön, kompisar och viktiga vuxna i skolan. Vi har också tolkat att 

det som utgör en skyddsfaktor för några kan utgöra en riskfaktor för andra. Likaså kan en 

riskfaktor samtidigt utgöra en skyddsfaktor för en och samma person. I studiens resultat syns 

detta tydligt i temana skolan och ansvar. Sammanfattningsvis ser vi det som att samtliga 

skyddsfaktorer kan ha bidragit till att författarna fått en känsla av sammanhang. Vilket vi då 

anser kan ha hjälp dem att förstå och hantera uppkomna stressfyllda situationer och som i sin 

tur kan ha bidragit till att de har hållit sig närmare polen frisk (utifrån Antonovskys 

terminologi) och därmed blivit motståndskraftiga och klarat sig. 

7.2 Metoddiskussion 

Fördelar 

Studien bygger på tre självbiografier för att få tillgång till författarnas erfarenheter och 

subjektiva upplevelser av att växa upp i en ogynnsam miljö. Detta gav oss möjlighet att få 
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kunskaper utifrån ett aktörsperspektiv om vad som kan vara bidragande till att de har klarat 

sig. Vi valde en narrativ metod för att få en förståelse och en inblick i den ”inre världen” hos 

individer som växer upp under ogynnsamma villkor. Genom att använda oss av 

meningstolkning i vår kvalitativa gav det oss möjligheten att noggrant studera och komma åt 

textens egentliga mening. Genom detta anser vi att vi fick en närhet till författarnas 

upplevelser och en inblick i deras uppväxtmiljö. Vi anser att vi har uppnått syftet med studien 

och att valet av kvalitativ metod har fungerat bra. Genom att använda självbiografier som 

empiri anser vi att vi har fått väldigt rika beskrivningar av författarnas uppväxt, vilket vi tror 

hade varit svårare att erhålla vid intervjuer. Det vi menar är att utsatta barn tillhör en känslig 

grupp och att man därmed som undersökare inte kan ställa känsliga frågor utifrån en etisk 

synpunkt. Det kan även vara så att den som blir intervjuad upplever att frågorna är för 

känsliga och därmed inte vill delge sin berättelse eller att det kan bli en anpassad berättelse. 

Ovanstående scenario reducerades för vår del genom att empirin redan är publicerad och 

därmed tillgänglig för en bredare publik. 

 

Nackdelar/begränsningar 

Empirin till studien är retrospektiv, vilket innebär att författarna ser tillbaka på sin uppväxt. 

Vi har haft en medvetenhet under studiens gång om att livsberättelserna är författarnas egna 

upplevelser av sin barndom. Detta kan ändå medföra en risk att berättelsen kan ha ändrat 

karaktär under den tid som gått från barndom till vuxen ålder. Lundberg (2005:33f) menar att 

i en självrapporterad utsatthet i barndomen kan det förekomma både underrapportering och 

överrapportering kring sina upplevelser. Detta kan ske i form av minnesproblematik (ex. 

glömska, bortträngning) eller att man avstår från att rapportera om obehagliga eller 

traumatiska händelser. Han nämner även risken att man förstärker negativa upplevelser som 

hänt under barndomen, beroende på vilket hälsotillstånd man befinner sig i.   

Samtliga självbiografier som ingått i studien är livsberättelser skrivna av kvinnor. Detta 

var inget medvetet val från vår sida utan anledningen till att urvalet består av kvinnor, var att 

vi utgick ifrån samma självbiografier som Karlsson & Lundblad (2010) gjorde i sin studie 

(Socionomen 7/2010:74ff). Nackdelen med vårt urval är att vi inte fått tillgång till mäns 

livsberättelser. Detta anser vi hade kunnat berika vår studie. Vi kunde då ha fått ett 

jämförande perspektiv och eventuellt synliggjort andra aspekter av risk- och skyddsfaktorer. I 

forskningen framhåller man att kön är en viktig faktor när man identifierar olika risk- och 

skyddsfaktorer (Andersson 2008a:112; Lagerberg & Sundelin 2000:114). 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi använt oss av självbiografier för att belysa barn som växer upp i 

ogynnsamma miljöer. Vi anser att det har varit väldigt positivt att använda självbiografier som 

empiri och därför kan vi rekommendera det till andra. Ett förslag kan vara att tolka risk- och 

skyddsfaktorer men utifrån ett genusperspektiv. Detta för att kunna synliggöra eventuella 

skillnader i risk- och skyddsfaktorer hos flickor och pojkar. En annan ingångsvinkel till vår 

valda empiri kan vara att anlägga ett föräldraperspektiv och därmed studera vilket socialt stöd 

som fanns tillgängligt för föräldrarna. 
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