
 
 

  

  

  

  

 

Examensarbete  

Socionomprogrammet 

”Det är jag som bestämmer om min barndom ska få hindra 

mig eller inte”. 

 

 

En kvalitativ studie om anknytning och resiliens hos barn som vuxit 

upp i en miljö präglad av alkoholmissbruk och/eller psykisk sjukdom. 

 

”I decide whether my childhood shall hinder me or not”.  

 

 

 

Författare: Kari Welam & Elin Torrång 

Handledare: Ulla Beijer 

Examinator: Irwing Palm  

Ämne/huvudområde: Socialt arbete 

Kurskod: SA2020 

Poäng: 15 HP 

Examinationsdatum: 2019-01-18 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen 

sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. 

Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

  

  

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 

  



Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ulla Beijer. Tack för din tid och all hjälp vi fått 

med vår studie. Vi vill även tacka våra familjer och vänner som på olika sätt stöttat oss inte 

bara under uppsatsskrivandet utan genom hela studietiden. Vi är båda överens om att vi inte 

klarat det ensamma. Sist men inte minst vill vi säga tack till varandra, för ett fantastiskt 

samarbete och en fin vänskap.  

  



Sammanfattning 

Tidigare forskning gällande barn som vuxit upp med föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa 

eller missbruksproblematik har till stor del fokuserat på negativa aspekter. Syftet med denna 

studie var att genom fyra självbiografier undersöka individuella faktorer som kan bidra till en 

positiv utveckling, hos barn som vuxit upp med någon vuxen med psykisk sjukdom och/eller 

alkoholmissbruk. Studiens frågeställningar rörde vilka individuella egenskaper som bidragit till 

välmående i vuxenlivet, om några av dessa är gemensamma mellan författarna samt minnen 

från barndomen som kan relateras till anknytning. Studiens teoretiska grund bestod av 

anknytningsteori samt resiliens, för att undersöka anknytningens betydelse för dessa barn samt 

hur motståndskraft kan utvecklas hos dessa barn enligt teori och forskning. Studiens resultat 

visade på flertalet individuella och gemensamma faktorer hos författarna samt de minnen som 

kunde relateras till anknytning. Resultatet analyserades genom tematisk analys, vilket härledde 

4 teman: skyddsnät, anknytning, individens karaktär samt strategier för att överleva. 

 

 

Nyckelord: barn, resiliens, anknytning, alkoholmissbruk, psykisk sjukdom 

 

  



Abstract 

Previous research about children who have grown up with parents with mental illness and/or 

abuse has largely focused on negative aspects. The aim of this study was to through four 

autobiographies, examine individual factors that can contribute to a positive 

development, in children who have grown up with any adult with mental illness and / or 

alcohol abuse. The questions of the study concerned which individual characteristics 

contributed to well-being in adulthood, if some of these are common between the authors and 

memories of childhood that can be related to attachment. The theoretical foundation of the study 

consisted of attachment theory and resilience, in order to investigate the importance of the 

attachment for the children and how resistance can be developed in these children according to 

theory and research. The results of the study showed the majority of individual and common 

factors among the authors and the memories that could be related to the connection. The results 

were analyzed by thematic analysis, which derived 4 themes: safety net, connection, individual 

character and strategies for survival. 

 

Key words: children, resilience, attachment, alcohol abuse, mental illness. 
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1. Bakgrund  

Citatet i titeln kommer från Morgan Allings bok “Kriget är slut” (Alling, 2006, s. 327). 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att när föräldrar har en allvarlig problematik som missbruk 

eller psykisk ohälsa påverkas hela familjen och det blir ofta i någon utsträckning konsekvenser 

för anhöriga. Barn som anhöriga är särskilt sårbara. Det gäller särskilt yngre eftersom de kan 

vara beroende av den föräldern som har en allvarlig problematik då det inte alltid finns en till 

vuxen i familjen. Barn kan ha svårare att förstå vad som händer och olika konsekvenser vilket 

också gör dem extra sårbara. Barn kan i dessa situationer riskera att påverkas negativt av sin 

och andra vuxnas oro i samband med bristande omsorg. Barnen kan också påverkas negativt 

av eventuella förändringar i vardagen och det kan läggas ett större ansvar på barnen vad gäller 

sysslor i hemmet som ej anses vara rimligt (Socialstyrelsen, 2013). 

  

Ungefär 500 000 barn i Sverige växer upp med en förälder som lever i ett missbruk eller lider 

av psykisk ohälsa (Maskrosbarn, u.å). Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver hur barn som 

växer upp i miljöer präglade av psykisk ohälsa eller missbruk, högriskmiljöer, löper en högre 

risk att även själva drabbas av psykisk ohälsa samt utveckla ett eget missbruk. Mer än hälften 

av alla barn som exponeras för risk och stress utvecklar dock inte några allvarliga psykiska 

problem. Borge (2011) beskriver att trots detta, så har tidigare forskning och även media till 

stor del riktat koncentrationen mot det som går fel hos dessa barn. Endast en liten del av den 

forskning som genomförts har givit uppmärksamhet till de barn som trots en svår uppväxt klarar 

sig bra. Även Skerfving (2015) beskriver att det i tidigare studier har varit stort fokus på dessa 

barn som riskgrupp för negativ utveckling. Skerfving (2015) beskriver vidare hur kunskap och 

förståelse för vad det kan innebära för ett barn att växa upp med en förälder med allvarlig 

psykisk ohälsa är relativt begränsad.  

  

Folkhälsomyndigheten (2016) uppger att skydds- och riskfaktorer hos barn är någonting som 

verkar avgörande för hur barn klarar sig och påverkas av en uppväxt i riskfylld miljö. 

Riskfaktorer är saker som föräldrarnas missbruk, psykiska ohälsa och förekomsten av våld. Det 

är viktigt att försöka minimera de riskfaktorer som finns. När inte det är möjligt, är det viktigt 

att se till de skyddsfaktorer som kan finnas hos barnet. Det kan vara andra stödjande vuxna, 

goda vänner, stöd i skolarbetet och att barnet har en egen förmåga att hantera det som händer 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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Utifrån att forskningen visar att de barn som klarar sig väl generellt har ägnats mindre 

uppmärksamhet, kommer denna uppsats att belysa just dessa barn och deras utmärkande 

utveckling. 

  

2. Syfte, frågeställningar & disposition 

Här beskrivs studiens syfte, frågeställningar samt uppsatsens disposition. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka individuella faktorer som bidragit till 

motståndskraft, hos personer som har växt upp tillsammans med en eller flera vuxna som haft 

en problematik kring psykisk sjukdom och/eller alkoholmissbruk. 

  

2.2 Frågeställningar 

●    Vad beskriver författarna från sin uppväxt som kan ses som viktiga individuella 

faktorer för deras välmående i det vuxna livet? 

●    Finns det något eller några gemensamma mönster i de olika berättelserna vad gäller 

dessa faktorer? 

●    Hur beskriver författarna minnen från sina första år som kan relateras till deras 

anknytning till omsorgsgivare/förälder? 

 

2.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med bakgrund, syfte samt frågeställningar. Vidare följer en beskrivning av 

begrepp som anses centrala för uppsatsen. Därefter beskrivs studiens teoretiska grund, följt av 

en redogörelse av tidigare forskning inom ämnet. Vidare beskrivs studiens genomförande och 

metod, där delar som urval och databearbetning finns presenterade. Som avslutning på 

metodkapitlet finns en metodologisk reflektion. Nästa del i uppsatsen är en etisk reflektion, där 

studiens ämne och genomförande diskuteras i relation till rådande forskningsetik. Vidare 

presenteras studiens resultat som följs åt av en diskussion där resultatet analyseras och 

diskuteras utifrån den teori och tidigare forskning som presenterats. Uppsatsen avslutas med 

en slutsats, innehållande reflektioner kring huruvida studiens syfte uppnåtts och om 

frågeställningarna besvarats. 
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3. Centrala begrepp 

I detta avsnitt beskrivs de begrepp som anses vara centrala i uppsatsen, detta för att i korthet 

redogöra för läsaren vad begreppen innebär samt hur de kommer att användas i uppsatsen. De 

centrala begrepp som presenteras nedan är resiliens, alkoholmissbruk, psykisk sjukdom samt 

skydds- och riskfaktorer. 

 

3.1 Resiliens 

I uppsatsen kommer begreppet resiliens dels fungera som ett centralt begrepp samt presenteras 

som en teori. 

 

Begreppet resiliens härstammar från det engelska ordet resilience. I det svenska språket 

används det för att beskriva barns motståndskraft mot att utveckla psykiska problem. Alla barn 

har individuella sätt att reagera på stress. Resiliens framträder hos barn, som trots kriser och 

riskmiljöer, visar en positiv och framgångsrik anpassning. Begreppet innebär ett samspel 

mellan den enskilda människan och den riskmiljö som denne befinner sig i (Borge, 2011). 

 

3.2 Alkoholmissbruk 

Enligt Socialstyrelsen (2017) beskrivs missbruk i DSM IV enligt fyra kriterier där ett av 

dessa behöver vara uppfyllt inom en tolvmånadersperiod. Det första kriteriet är: upprepad 

användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. Detta kriterium anses vara tydligt hos de 

föräldrar som har en alkoholproblematik i självbiografierna som ingår i studien. Utifrån detta 

kommer vi i uppsatsen att utgå från begreppet alkoholmissbruk. 

 

 

3.3 Psykisk sjukdom 

En diskussion fördes mellan studiens författare, kring om begreppet psykisk ohälsa eller 

psykisk sjukdom bör användas i uppsatsen. I två av självbiografierna som används i 

uppsatsen hade föräldrarna svår psykisk problematik. En av föräldrarna diagnostiserades med 

en pyskisk sjukdom, och den andra föräldern led av mycket svåra hallucinationer och 

vanföreställningar. Begreppet psykisk ohälsa definieras som ett övergripande begrepp, som 

innefattar allt från psykiska besvär som oro och nedstämdhet till psykiska sjukdomar, som 

diagnostiserats av hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2017). Utifrån detta anses begreppet 
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psykisk ohälsa vara för generellt för denna studie och därför kommer vi att använda oss av 

begreppet psykisk sjukdom. 

 

3.4 Risk- och skyddsfaktorer 

Riskfaktorer är biologiska och psykiska hot som ökar sannolikheten för ett negativt 

utvecklingsresultat inom en viss grupp. Skyddsfaktorer är sådana faktorer som dämpar och 

lindrar en persons reaktioner i en situation som i vanliga fall skulle kunna ge upphov till 

negativa erfarenheter. Skyddsfaktorerna kan minska riskfaktorernas skadlighet. De kan också 

förstärka självkänslan hos individer (Werner & Smith, 1992). De flesta risk- och 

skyddsfaktorer går att förändra och utveckla. Exempel på olika riskfaktorer hos barn kan vara 

till exempel otillräcklig omsorg, misshandel, övergrepp och bristande skolgång. Exempel på 

skyddsfaktorer är saker som en lyckad skolgång, en god omvårdnad och tillsyn 

(Kunskapsguiden, 2016).   
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4. Teori 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter i form av begreppet resiliens 

samt anknytningsteori. 

  

4.1 Resiliens 

 Det var efter andra världskrigets slut som forskare för första gången upptäckte viktiga aspekter 

vad gäller erfarenheternas betydelse för barns utveckling. Barnen och deras erfarenheter kom i 

fokus och det blev tydligt att barn reagerar olika på saker som stress, påfrestningar och risk. 

Utifrån detta kom barn att delas in i två grupper: de sårbara barnen och de osårbara barnen. 

Osårbara barn menades vara så tuffa och starka att de aldrig skulle påverkas av stress. Något 

som visade sig vara ett felaktigt tankesätt, dels då stress är något relativt och inte absolut men 

även på grund av att barns motståndskraft är beroende av både omgivningen och barnets egna 

egenskaper. Graden av sårbarhet är också något som varierar över tid. Forskare blev med tiden 

allt mer intresserade av individuella skillnader bland barn och för barns olika reaktioner när de 

utsattes för samma påfrestning (Borge, 2011). 

 

Resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat, trots att 

barnet har haft erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk att utveckla 

problem eller avvikelse. (Rutter 2000 se Borge, 2011, s. 18) 

 

 Enligt denna definition är det fokus på en relativ motståndskraft för psykosocial risk. Med 

detta menas att det inte gäller en typ av risk eller en typ av resiliens, utan risk och resiliens är 

något som varierar i form av olika nivåer av psykiskt välbefinnande. Detta innebär att barn 

behöver hitta sina egna strategier för att uppnå ett högt välbefinnande, olika barn reagerar 

mycket olika på stress (Borge, 2011).  

 

Bemästring är en central del inom resiliens, då resiliens beskrivs handla om hur barn kan 

bemästra situationer på ett positivt sätt. En skillnad mellan begreppen är att barn genom 

exempelvis undervisning i skolan kan lära sig bemästring och hur de ska hantera utmaningar i 

vardagen. Resiliens är dock någonting som inte går att lära, utan något som utvecklas när 

barnets särart samspelar med olika risker i det verkliga livet (Borge, 2011).  
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Borge (2011) beskriver att något som har haft en central roll i utvecklingen av både forskning 

och förståelsen av resiliens hos barn, är barn till mödrar med allvarliga psykiska sjukdomar. 

När det visade sig att flera av dessa barn var välmående och trivdes bra och inte nödvändigtvis 

utvecklade någon egen psykisk problematik, ökade intresset för individuella variationer hos 

barn i sådana högriskmiljöer. Att vara förälder kan ses i relation till tre dimensioner; Att 

disciplinera, vilket innebär att den vuxne klarar av att sätta gränser. Att resonera, den vuxne 

kan då förklara komplicerade saker för barnet, samt att övervaka vilket är att skydda och 

undvika att barnet råkar illa ut. Genom dessa dimensioner kan barnet undvika att utveckla 

psykiska symptom. Ungdomar kan vara mer krävande för omsorgsgivaren, men de kan å andra 

sidan oftare finna stöd hos jämnåriga eller andra vänner (Borge, 2011). 

  

4.2 Anknytningsteori 

A. Broberg, P. Granqvist, T. Ivarsson & P. Risholm Mothander (2006) förklarar 

anknytningsteorin som den utveckling hos barn där man vill skapa ett så kallat psykologiskt 

band mellan barnet och dess närmsta person, vilket i många fall kan tänkas vara förälder eller 

vårdnadshavare. Anknytningsteorin är en viktig teori när man undersöker hur människor 

fungerar i nära relationer, både vad gäller till exempel närhet, omsorg och beskydd men även 

självständighet och egen styrka. Det finns flera viktiga begrepp inom anknytningsteorin, två av 

dessa är trygg och otrygg. Med dessa begrepp menas att en anknytning är trygg om barnet får 

en känsla av trygghet och beskydd när den söker kontakt med sin närmaste, men om barnet inte 

får detta kallas anknytningen istället otrygg (Broberg et al., 2006). 

 

Ett av de mest centrala begreppen inom anknytningsteorin är trygg bas. Detta betyder att 

föräldrars omsorgsförmåga består av två delar, dels att vara en bas för barnets utforskande men 

även en säker hamn dit barnet kan återvända i hotfulla situationer Om barnets relation till 

föräldern kännetecknas av otrygghet, har inte barnet samma möjlighet att upptäcka världen då 

barnet inte kan lita på att föräldern finns där när barnet behöver den (Broberg et al., 2006).  

  

Broberg et al. (2006) förklarar att det råder en betydande skillnad mellan att utveckla en 

anknytning och kvaliteten på anknytningen. Förekomsten av regelbunden fysisk kontakt mellan 

barn och förälder är det som avgör om en anknytning kommer att utvecklas, ett spädbarn kan 

således även knyta an till en misshandlande eller vanvårdade förälder. Den som tar hand om 

barnet genom kontinuerlig omvårdnad, antingen en eller flera personer är de som barnet knyter 
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an till. Ett barn som har gått från famn till famn och inte har fått tillräckligt med tid i en och 

samma famn, kan inte skapa en anknytningsrelation. Att ett barn har knutit an till sin förälder 

är däremot inte någon bekräftelse att relationen har varit bra mellan barnet och föräldern 

(Broberg et al. 2006). 
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en introduktion till det redan existerande forskningsfältet, genom 

presentation av forskning om resiliens samt forskning om samband mellan resiliens och 

anknytning. 

  

5.1 Tidigare forskning om risk- och skyddsfaktorer 

I en artikel av Schepp & Park (2014) presenteras forskningsresultat om barn till föräldrar med 

alkoholproblematik. I artikeln benämns dessa barn som Children of Alcoholics (Barn till 

Alkoholister), förkortat COA:s. Denna förkortning kommer användas i nedanstående 

redogörelse av forskningen. 

  

Schepp & Park (2014) beskriver att i flera av de studier som gjorts har det framkommit att 

COA:s har en lägre självkänsla till skillnad från barn som inte har föräldrar med 

alkoholrelaterad problematik. Självkänsla har även visat sig ha en positiv koppling till 

resiliensen hos COA:s. Med detta menas att om dessa barn skulle visa på hög självkänsla hade 

de troligtvis även visat en högre resiliens. Fler viktiga skyddsfaktorer som visat sig vara 

betydelsefulla för utvecklingen hos COA:s beskrivs vara: 

 En god förmåga att reglera känslor. Forskare menar att höga nivåer av denna förmåga 

skyddar mot alkoholrelaterade problem. 

 God akademisk och kognitiv förmåga. Akademisk förmåga beskrivs som någonting 

som tenderar att påverka barns framtid och särskilt deras socioekonomiska status, en 

längre sådan förmåga kan ses som en stark riskfaktor för barn. 

 Ett flexibelt och positivt temperament. I en studie som presenteras i artikeln, 

genomfördes intervjuer med 50 COA:s  som själva fick beskriva viktiga skyddsfaktorer. 

Barnen beskrev att positiv inställning till livet är en viktig skyddsfaktor. 

 

Skerfving (2015) har genomfört en intervjustudie med barn från en stödgruppsverksamhet 

anpassad för barn som har föräldrar med någon form av psykisk ohälsa. Syftet med 

intervjustudien var att utifrån barnens egna perspektiv, beskriva och analysera barns 

uppväxtvillkor när minst en förälder lider av allvarlig psykisk ohälsa. 

Skerfving presenterar en tidigare studie som redogör för hur barn i många fall saknat stöd av 

den andra föräldern i familjen, och hade istället haft ett stort stöd av andra vuxna. Det kunde 
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vara personer som far- eller morföräldrar, andra vuxna personer som grannar eller lärare. 

Sådana vuxna beskrevs i vissa fall som livlinor till barnen. 

Skerfving refererar även till tidigare forskning där barn inte sällan beskrivit att de får ta ett stort 

ansvar för sina föräldrar och deras välmående, något som definieras som “parentifiering”. Detta 

ökade ansvar har också beskrivits i studier som gjorts med vuxna personer, som berättat om sin 

uppväxt med en förälder drabbad av psykisk ohälsa. De vuxna barnen beskrev att de ofta fick 

ta ansvar både för föräldern, men också för hushållet och dess sysslor i stor utsträckning. 

Forskning har däremot visat att det inte nödvändigtvis är negativt att ta ett stort ansvar i hemmet 

utan påvisar även att ansvarstagande kan tillföra något till individens liv (Skerfving, 2015). 

 

Skerfving (2015) beskriver resultatet i den egna studien och lyfter olika teman som skapats 

utifrån barnens berättelser. Något som flera barn beskriver är vikten av kamrater. Några barn 

hade även vänner som hade liknande hemsituation, vilket ofta var positivt då förståelsen kunde 

öka för varandras situationer. De flesta barnen återger att de har berättat för någon eller några 

utvalda kamrater om sin hemsituation. Det var särskilt flickor som berättade för någon kompis 

och fick stöd på det sättet medan det för killar inte var lika vanligt. Dock berättar barnen att de 

hade någon i sin närhet att prata med då behovet av stöd var större än rädslan att bli utstött på 

grund av sin hemsituation. Vad gäller barnens personliga nätverk och deras möjlighet till stöd 

från andra personer, hade flera deltagare i Skerfvings studie beskrivit ett känslomässigt stöd 

från far- eller morföräldrar.  Barnen i studien berättade vidare om hur de såg på sig själva som 

individer och hur de tänker kring sitt liv och sin framtid. Flera barn beskrev en känsla av 

hoppfullhet och styrka, och vikten av att inte se sig själv som ett offer för något. Detta var något 

som märktes även hos de barn som haft det mycket svårt (Skerfving, 2015). 

  

5.2 Tidigare forskning om resiliens 

Borge (2011) beskriver forskning som gjorts av Werner och Smith och lyfter en studie kallad 

Kauai-undersökningen, vilken benämns som ett mycket viktigt bidrag till resiliensforskningen. 

En del av de personer som deltagit i studien hade växt upp i en riskfylld miljö men i vuxen 

ålder ändå utvecklats till välfungerande, omsorgsfulla personer. Några av de egenskaper hos 

barnen som kunde relateras till deras utvecklade resiliens var bland andra självständighet, goda 

kommunikativa färdigheter samt en god förmåga att hantera problem (Borge, 2011). 
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Vidare i Kauai-undersökningen som Borge (2011) beskriver, har forskarna även lagt en särskild 

vikt vid att studera utvecklingen hos barn som bortsett från övrig risk även hade föräldrar med 

alkoholproblematik. Risker som kopplas samman med alkohol i hemmiljön beskrivs kan 

reduceras genom personligheten hos barnet samt positiva förhållanden under tidig barndom. I 

studien jämfördes kännetecken hos barn som ansågs vara icke resilienta samt barn som ansågs 

vara resilienta. Forskarna kunde finna följande egenskaper hos de barn som i studien visat på 

resiliens: 

●    Personlighet som väckte positiv uppmärksamhet hos den personen som hade det 

primära omsorgsansvaret. 

●    Genomsnittlig intelligens och bra förmåga att läsa och skriva. 

●    Ambitioner att utbilda sig och få ett bättre liv än det som föräldrarna hade haft. 

●    En bra självbild och stark tro på att kunna klara sig själv. 

●    Ingen allvarlig sjukdom 

  

Borge (2011) presenterar även en annan studie där forskning visat på specifika egenskaper som 

definieras som viktiga skyddsfaktorer för barn. Två sådana faktorer är att ha ett gott förhållande 

till sin mor, far eller ett syskon, samt att aktivt dra sig undan från problem. Barns egen aktivitet 

är något som generellt visats i forskning om resiliens och något som kan vara ett viktigt bidrag 

till att barnet utvecklar en resiliens och undgår problem. I vissa fall kunde aktivitet dock 

påverka barnet negativt, till exempel när barnet valde att lägga sig i konflikter mellan 

föräldrarna.  De gånger aktivitet kunde verka som en positiv skyddsmekanism, var när barn till 

exempel tog kontakt med en annan vuxen, en vän eller ett syskon. Att ta initiativ till samtal 

med andra kunde vara viktigt. Denna studie visade likt forskningen som beskrivits tidigare av 

Skerfving (2015) en skillnad mellan kön, utifrån att det främst var flickor som var benägna att 

ta dessa utomstående kontakter och samtala med andra om sina problem (Borge, 2011).  

  

Graber, Turner & Madill (2015) har genomfört en undersökning som handlar om hur vänskap 

kan påverka utvecklingen av resiliens hos socioekonomiskt utsatta ungdomar i Storbritannien. 

De beskriver att vänskap kan underlätta möjligheter till att finna bemästringsstrategier, kan 

fungera som en viktig källa till stöd och främja välmående. En särskilt nära vänskap kan verka 

som skyddsmekanism som främjar resiliens. 

  

Li, Martin, Armstrong och Walker (2011) presenterar forskning som visar på hur där författarna 

beskriver att en riskfaktor som har stor betydelse för barn och ungdomar är föräldrarnas 
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förmåga till kontroll och disciplin. Om en familj saknar tydliga gränser för barnet eller inte har 

tillräckligt med tillsyn och uppmärksamhet på vart barnet är, vad barnet gör eller vem barnet 

är med, kan problematisk beteende och problem i skolan öka. 

  

5.3 Tidigare forskning om anknytning i relation till resiliens 

Schepp & Park (2014) beskriver hur föräldrar är de allra viktigaste personerna för barn, särskilt 

för barn i lägre ålder. Barn påverkas i hög grad av relationen och anknytningen till sina föräldrar 

men även av den miljö som råder i och kring familjen. En riskfaktor på familjenivå för COA:s 

är dåligt fungerande relationer till sina föräldrar. Trots detta, så har det även visat sig att om 

det ändå finns ett lämpligt föräldraskap och barnet har en trygg anknytning till en annan 

omsorgsgivare som ej har alkoholrelaterade problem, så kan detta minska negativ påverkan på 

barnet. Faktorer som stöd, ett positivt föräldraskap och en trygg anknytning kan fungera som 

verktyg för COA:s att bemästra den skadliga hemmiljön. Särskilt betonas vikten vid att ha stöd 

från närstående utan alkoholrelaterade problem som även kan agera omsorgsgivare. En annan 

faktor som visat sig främja en positiv utveckling hos COA:s är stöd av äldre syskon, särskilt 

äldre bröder (Schepp & Park, 2014). 

 

Forskning som gjorts hos både riskgrupper och icke riskgrupper har visat att anknytningens 

kvalitét kan kopplas samman med anpassningsbara och icke anpassningsbara konsekvenser hos 

barn. En säker anknytning kan relateras till social kompetens och en osäker anknytning kan 

kopplas till problematik gällande känslor och beteende (Cunningham, Harris, Vostanis, 

Oyebode & Blissett, 2007). 

 

5.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning om resiliens hos barn har presenterat ett flertal faktorer som kan verka som 

skydd eller risk i olika situationer. Ett särskilt viktigt bidrag till resiliensforskningen är den så 

kallade Kauai-undersökningen, vars resultat kunde visa på ett flertal skyddsfaktorer som 

bidragit till positiv utveckling hos barn uppväxta i en svår miljö.  Forskning har även gjorts om 

resiliens i relation till anknytning och flera olika studier visar på hur en trygg anknytning och 

en trygg relation till någon omsorgsgivare eller familjemedlem kan verka som skydd och bidra 

till motståndskraft hos barn. Denna forskning kommer att användas i denna studie utifrån att 

den visar på flera viktiga faktorer som har en betydelse för huruvida barn kan skyddas mot att 

utveckla alkoholrelaterade problem eller psykisk ohälsa.   
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6. Metod 

Detta avsnitt beskriver studiens metod och genomförande genom att först presentera den valda 

forskningsmetoden och designen. Vidare beskrivs datainsamlingsmetod och urval. Därefter 

beskrivs det litteratursökning, databearbetning och den analysmetod som använts. Sedan 

beskrivs barmhärtighetsprincipen, som beskriver olika sätt att tänka vid tolkning av exempelvis 

texter. Därefter följer begreppen validitet och reliabilitet och avslutningsvis förs en 

metodologisk reflektion. 

 

6.1 Forskningsmetod och forskningsdesign 

Studien baserades på en kvalitativ metod där data samlats in genom analys av fyra 

självbiografier. Avsikten med denna studie var att ge en fördjupad bild av människors 

upplevelser av sin uppväxt samt förhållandet till sina föräldrar. Författarnas perspektiv som 

barn blev utgångspunkten, vilket blev avgörande för valet av metod. Yin (2013) beskriver ett 

möjligt huvudsyfte med kvalitativ forskning som en förmåga att kunna återge personers åsikter 

och synsätt. Vidare beskrivs kvalitativ forskning som att kunna återspegla den bild som 

människor själva tillskriver sig och sina liv. 

  

6.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som har valts är analys av berättelser. Dahlborg-Lyckhage (2017) 

beskriver hur analyser av berättelser kan göras genom användande av olika dokument, 

exempel på sådana dokument kan vara dagböcker, noveller samt biografier av olika slag 

Biografier kan antingen vara skrivna av personen som berättelsen rör, eller av någon annan. 

En biografi kan användas som källa när syftet är att ta del av människors egen upplevelse av 

olika situationer i livet (Dahlborg-Lyckhage, 2017).  I denna studie har biografier använts 

som skrivits av personerna själva, så kallade självbiografier. Användandet av en sådan typ av 

biografi som empiriskt material ansågs lämpligt för studiens syfte och frågeställningar, där 

målet var att fånga författarnas egna upplevelser av sin uppväxt.  

 

6.3 Urval 

Ett målinriktat urval används när forskaren inte har som syfte att göra ett randomiserat urval, 

utan vill välja fall eller deltagare specifikt för att de ska vara relevanta för studiens 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). Utifrån detta ansågs ett målinriktat urval vara det som bäst 
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lämpade sig för denna studie och fyra stycken självbiografier valdes på ett metodiskt sätt för 

att säkerställa att materialet var relevant till forskningsfrågorna. 

  

Ett antal inklusion- och exklusionskriterier sattes upp för att underlätta valet av böcker. 

Samtliga kriterier har valts utifrån studiens syfte. Inklusionskriterierna som valdes var att 

böckerna ska vara självbiografiska samt beskriva författarens uppväxt med en förälder eller 

annan närstående vuxen i familjen som under författarens barndom haft en svår problematik 

kring psykisk sjukdom och/eller alkoholmissbruk. Även att författarna beskriver att de som 

vuxna lyckats skapa sig ett bra liv trots de svåra förutsättningarna var ett inklusionskriterium. 

Exklusionskriterierna som valdes utgick ifrån att syftet med studien var att undersöka en viss 

avgränsad typ av problematik och därmed valdes litteratur bort som handlade om barn som 

varit med om sexuella övergrepp samt upplevt varaktig fysisk eller psykisk misshandel. 

  

För att hitta självbiografier som passade studiens syfte, genomfördes sökningar i Högskolan 

Dalarnas bibliotekskatalog, i LIBRIS databas samt i Google sökmotor. Sökorden som användes 

var självbiografi i olika kombinationer med begreppen uppväxt, psykisk sjukdom och 

alkoholmissbruk. Dessa sökord resulterade i ett stort antal träffar, som noggrant genomgicks. 

Många böcker uteslöts utifrån inklusionskriterierna och andra stämde bättre överens och sågs 

över mer noga. Slutligen återstod fyra böcker. Nedan presenteras böckerna med en kort 

sammanfattning.  

 

”När kriget är slut”, av Morgan Alling 

I denna bok beskriver Morgan sin barndom tillsammans med en alkoholmissbrukande mor. 

Morgan blev i ung ålder placerad på barnhem samt i olika fosterfamiljer och denna 

självbiografi skildrar hur Morgan på egen hand fick finna styrka och ett sätt att överleva när 

han kastades mellan olika familjer, platser och skolor (Alling, 2010).  

 

”Vi har ju inga hemligheter i den här familjen”- av Therése Eriksson 

Therése beskriver hur hon fram till 11 års ålder hade en uppväxt med en familj, mamma 

pappa och äldre bror, som givit henne allt hon behövde i form av kärlek och omsorg. Det 

kom sedan som en blixt från ovan att hennes mamma var alkoholist, och tillvaron vändes upp 

och ner. Therése berättar om hur hennes tonår handlade om att överleva i en trasig familj där 

modern var alkoholist och utvecklade psykisk sjukdom, i form av bipolär sjukdom. Hon 

beskriver även hur mycket handlade om att kämpa för att få tillbaka sin familj, och kämpa för 
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att själv få skapa en egen framtid (Eriksson, 2009). 

 

 ”Maskrosungen”, av Sandra Gustafsson 

Sandra växte upp med en ensamstående moder, som led av en svår psykisk sjukdom som 

innebar en vardag med vanföreställningar och hallucinationer. Tidigt fick Sandra lära sig att 

ta hand om sig själv och även om modern. Sandra bodde i olika fosterfamiljer och placerades 

i tonåren hos fadern, som med tiden utvecklade ett svårt alkoholmissbruk (Gustafsson, 2006). 

 

“Mig äger ingen”, av Åsa Linderborg. 

I denna självbiografi berättar Åsa om uppväxten tillsammans med sin ensamstående pappa. 

Åsa ger i boken en bild av en kärleksfull och nära relation mellan far och dotter, men som hade 

en mörk sida. För Åsas pappa hade alkoholen ett övertag och var något som tog allt större makt 

över deras relation och över faderns förmåga att vara en närvarande förälder (Linderborg, 

2007). 

 

 

6.4 Litteratursökning 

Vid sökning av vetenskaplig litteratur prövades flera olika sökord i olika kombinationer. Till 

en början användes sökord som childhood, alcohol, children, parents, mental illness. Genom 

dessa begrepp blev resultatet inte att passa forskningsfrågorna och sökorden behövde bearbetas 

vidare. Vid nästa sökning användes begreppet resilience samt resilient children, protective 

factors, vilket gav ett bättre utslag. De databaser som använts vid litteratursökningen är 

Sociology collection, Social sciences citation index samt Swepub. 

  

6.5 Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av datamaterialet var en process som pågick parallellt med insamlingen av data, 

detta då all information som studien utgått från har funnits i böckerna. Samtliga självbiografier 

lästes av båda författarna till studien. Det empiriska materialet bearbetades i flera omgångar, 

och alla böcker lästes översiktligt som första steg, för att få en övergripande bild av innehållet 

och strukturen. Sedan lästes böckerna en i taget mer grundligt, samtidigt fördes noggranna 

anteckningar och särskilt viktiga delar och citat som ansågs vara relevanta för en analys, 

markerades. Efter genomläsningen av varje bok hölls en gemensam diskussion där 

anteckningarna sammanställdes. En analys av det empiriska materialet genomfördes i enlighet 
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med kvalitativ tematisk analys. Bryman (2011) beskriver tematisk analys som något där fokuset 

är att skapa centrala teman och subteman utifrån en noggrann läsning utifrån det empiriska 

material som utgör datan. Dessa teman är det som ligger till grund för återkommande ämne 

(Bryman, 2011). När var och en av böckerna i denna studie diskuterades, användes 

anteckningarna för att välja ut och skapa ett antal subteman som ansågs vara genomgående och 

tydliga i var och en av böckerna. Dessa subteman placerades sedan ut under 4 separata större 

rubriker, så kallade teman. Dessa kom att kallas skyddsnät, anknytning, individens karaktär 

samt strategier för att överleva.  

 

 

6.6 Barmhärtighetsprincipen 

Gilje & Grimen (2007) beskriver att forskning inom samhällsvetenskap grundar sig till stor del 

på observationer och tolkningar av handlingar och yttranden, samt av skrivna dokument och 

andra texter. Tolkningen av skrivna texter och dokument är viktig, och barmhärtighetsprincipen 

beskriver hur viktigt det är att alltid utgå ifrån att personen man tolkar är förnuftig. Utifrån 

detta är det viktigt att även framställa personen som förnuftig i sina tolkningar. Gilje och 

Grimen beskriver fyra betydelser med barmhärtighetsprincipen och den första är; moralisk, det 

ligger en grund för tolkningar och att detta ska visa respekt för andra människor och deras 

uppfattningar. Den andra; intellektuell öppenhet, ens egna tolkningar av någon annans text kan 

vara felaktiga. Bara för att vi nödvändigtvis inte förstår någon annans yttrande, behöver det 

inte betyda att yttrandet är felaktigt. Tredje betydelsen; metodisk, nämner återigen vikten av att 

utgå från att människor är förnuftiga och att denna utgångspunkt bör gälla tills man blir 

motbevisad. Fjärde och sista betydelsen är även den metodisk och handlar om hur bra och 

dåliga tolkningar ska vara åtskilda. Författarna tar åter upp betydelsen av att inte framställa 

någon annans uttalande som ogiltigt eller irrationellt (Gilje & Grimen, 2007).   

 

Utifrån användandet av böcker som empiriskt material har tolkning varit något centralt. Det 

har hela tiden varit viktigt för oss att texterna och författarnas uttalanden och erfarenheter 

behandlats med försiktighet och respekt. Utifrån detta har de fyra betydelser av 

barmhärtighetsprincipen som beskrivit ovan varit centrala i arbetet med det empiriska 

materialet i uppsatsen.  

  



16 
 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Dahlberg & McCaig (2010) beskriver att reliabilitet står för en studies trovärdighet och handlar 

om att en annan forskare bör få samma resultat om studien återupprepas. 

Leman (2010) beskriver att reliabiliteten kan påverkas till exempel vid genomförandet av en 

intervju om intervjuperson ändrar sitt sätt att svara eller tolkar frågor på ett felaktigt sätt. Utifrån 

detta, kan användandet av ett tryckt material som böcker anses minska risken att materialet 

ändras på något vis. Något som kan anses vara positivt för studiens reliabilitet. 

  

Validitet beskrivs av Sohlberg & Sohlberg (2013) med orden: mäts det som avses att mätas? 

För att uppnå validitet i denna studie har det varit viktigt att noggrant och utförligt använda de 

delar ur det empiriska materialet som varit relevanta i relation till studiens frågeställningar. Att 

redovisa tillvägagångssättet utförligt och tydligt har också varit viktigt, detta för att skapa 

transparens. Bryman (2011) beskriver att personliga dokument är en typ av datakälla som 

inkluderar brev, dagböcker och självbiografier. Bryman beskriver vidare två aspekter, som kan 

göra trovärdigheten i personliga dokument otydlig. En sådan aspekt är hur säker man kan vara 

på den konkreta riktigheten, och en annan aspekt hur säker man kan vara på att dokumenten 

verkligen återger författarens sanna känslor och tankar (Bryman, 2011). Trovärdigheten kan 

stärkas i denna uppsats genom användandet av citat från böckerna i resultatavsnittet. Vad gäller 

konkret riktighet så handlar studiens syfte om att återge personliga upplevelser och tankar, det 

är alltså inte av främsta intresse vad som för andra betraktas som korrekt eller objektiv sanning. 

 

Bryman (2011) beskriver att ett målstyrt urval inte kan möjliggöra en generalisering till en 

population. Resultatet i denna studie kan utifrån detta inte generaliseras till en större grupp, 

detta då urvalet var av målstyrd art och studien syftade till att på ett fördjupat sätt beskriva 

specifika berättelser från ett färre antal personer.  

 

 

6.8 Metodologisk reflektion 

När material söktes till datainsamlingen, var syftet att i första hand hitta böcker skrivna av lika 

många kvinnor som män, detta för att spegla en jämn fördelning mellan könen. Då det visade 

sig vara svårt att finna lämplig litteratur som passade detta kriterium, valdes istället tre böcker 

skrivna av kvinnor och en bok skriven av en man. Detta möjliggjorde att en viss analys kunnat 

föras utifrån kön i relation till tidigare forskning. Det genusperspektiv som från början var tänkt 
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att användas i studien kunde därmed inte uppfyllas men urvalet speglar en fördelning mellan 

könen och ensamstående föräldrar av olika kön. 

 

Vad gäller valet av metod anser vi inte att det funnits något bättre alternativ för studiens syfte. 

En kvantitativ undersökning hade inte fångat personers individuella upplevelser och utifrån 

detta blev kvalitativ metod självklar. Som datainsamlingsmetod hade intervjuer kunnat vara ett 

alternativ istället för analys av berättelser. Sådana intervjuer hade kunnat genomföras med dels 

yrkesverksamma för att få deras erfarenhet av arbete med dessa barn, men även med vuxna 

personer som själva erfarit en uppväxt liknande författarnas. Dessa alternativ diskuterades av 

studiens författare, och vad gäller intervjuer med yrkesverksamma gjordes bedömningen att 

det skulle vara svårt att uppnå syftet med studien, då detta handlar om att nå personers egna 

erfarenheter och upplevelser. Vad gäller intervjuer med vuxna personer som har erfarenheter 

liknande författarnas, gjordes bedömningen att det dels skulle vara svårt att få kontakt med 

dessa personer. Utifrån ett etiskt perspektiv gjordes även en bedömning att intervjuerna skulle 

vara svårt att genomföra, då det inte skulle kunna säkerställas att intervjupersonernas psykiska 

mående inte skulle komma att påverkas negativt.   

 

Något som hade kunnat göras annorlunda i studiens metod är valet av antal självbiografier. Ett 

större antal hade kunnat ge möjlighet till en bredare analys, som skapat möjlighet att hitta fler 

individuella faktorer. Det som gjorde att inte urvalet blev större var att i samtliga fyra böcker 

fanns de uppsatta inklusionskriterierna beskrivna på ett tydligt och användbart sätt och utifrån 

detta ansågs urvalet vara tillräckligt för att frågeställningarna skulle kunna besvaras. I relation 

till det givna tidsutrymmet kändes antalet berättelser rimligt, för att kunna fånga det djup som 

kan anses krävas för att studiens frågeställningar och syfte skulle bli besvarade. 
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7. Etisk reflektion  

Vetenskapsrådet (2002) presenterar forskningsetiska principer som syftar till att skapa normer 

mellan forskare och deltagare i undersökningen. Detta för att underlätta en god avvägning 

mellan de krav som rör forskningen samt individskydd vid eventuell konflikt. I de 

forskningsetiska principerna ingår fyra huvudkrav som finns på forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att den som deltar i en undersökning ska delges all viktig 

information om deltagandets innebörd i studien, frivillighet och rätt att avbryta medverkan ska 

betonas. Samtyckeskravet handlar om att samtycke alltid behöver inhämtas från deltagare. I 

fall där deltagaren är under 15 år eller studien är etiskt känslig behöver samtycke även hämtas 

från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet har en koppling till offentlighet och sekretess och 

handlar om att alla personuppgifter gällande deltagare ska förvaras på ett sätt så att obehöriga 

hindras möjlighet att ta del av dessa. Nyttjandekravet beskriver att de uppgifter som samlats in 

från deltagarna endast får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån 

att det empiriska material som används i denna studie är i form av självbiografier som sedan 

tidigare är berättade, tryckta och offentligt publicerade på författarnas initiativ, ses ingen etisk 

problematik utifrån de forskningskrav som presenterats ovan. Självbiografier kan utifrån detta 

betraktas som ett både tillgängligt och lämpligt sätt att komma så nära en persons egna 

upplevelser som möjligt utan att utsätta en person för fara eller negativ påverkan.  

 

En etisk egengranskning medföljer som bilaga. Denna innehåller ett flertal frågor som rör etiska 

aspekter i insamling av datamaterial. Samtliga frågor har besvarats med att det inte förekommer 

någon risk, detta då studien utgår från publicerat och tryckt material i form av självbiografier. 

Inga samtal eller möten med personer med erfarenhet av psykisk sjukdom eller 

alkoholmissbruk i barndomen har varit aktuella. 
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8. Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat genom en redogörelse för de fyra teman med tillhörande 

underteman som kunde identifieras i självbiografierna. Samtliga teman kan relateras till 

studiens frågeställningar utifrån att de enligt vår tolkning beskriver gemensamma centrala 

individuella faktorer för samtliga författare. Ett tema fokuserar även kring anknytning till 

föräldrarna, vilket tydligt kan kopplas till studiens tredje frågeställning.  

 

Tema Subtema 

Skyddsnät Umgänge med vänner 

Känslomässig omsorg 

Grundläggande fysisk omsorg 

Anknytning Kärlek till omsorgsgivare 

Närhet 

Distans 

Individens karaktär Ansvarstagande 

En känsla av kraft 

Strategier för att överleva Anpassning 

Uppmärksamhet 

Framtidstro 

Hoppfullhet 

Att inte känna bitterhet 
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8.1 Skyddsnät 

Något som var gemensamt bland alla författare var att det fanns vuxna personer förutom 

föräldrarna i deras närhet som hade stor betydelse för dem i barndomen, som både gav trygghet 

och för vissa en grundläggande omsorg. Alla författare hade någon i sin närhet de kunde prata 

med om hur hemsituationen var, både vuxna och jämnåriga. Att ha nära vänner var något som 

tycktes vara betydande för samtliga, på så sätt att det till exempel gav möjligheter att få vila 

från hemsituationen men också få ett stöd i detta. I vissa fall stod även de andra vuxna för en 

grundläggande omsorg för barnens fysiska behov. Alla författare beskriver på ett eller annat 

sätt vikten av relationer till andra vuxna i svåra situationer. 

 

8.1.1 Umgänge med vänner 

Vänskap återges av alla författare som mycket viktig och central för hantera en svår hemmiljö. 

Therese beskrev hur hennes vänner symboliserade ett systerskap. Sandra berättade 

återkommande om sin bästa vän Sanna, som också var hennes närmsta granne, som hon kunde 

dela allt det svåra med. Alla författare hade vänner och ett umgänge som påverkade dem 

positivt, som gav dem en ökad trygghetskänsla och ett viktigt stöd i en tung vardag, en del av 

författarna beskriver det även som ett andra hem. 

 

Morgan beskrev en situation där han och vännen Björn bevittnade ett slagsmål, men valde att 

gå därifrån. Morgan beskrev vidare hur Björn var en viktig person för honom, då de ofta 

motiverade varandra till att bli bra och självständiga individer. 

 

“Jag är glad att Björn vill dra för annars skulle jag säkert ha gått dit. Vi pratar ofta om att vi har 

höga mål i livet, att vi inte vill bli kvar i förorten, att vi ska ut i världen, skapa något, äga 

något….”(Alling, 2016, s. 255). 

 

Morgan hade däremot svårt att dela med sig av sin hemsituation och försökte gärna dölja detta 

inför sina vänner genom att inte låta de komma på besök. 

  

Therése beskrev hur hon fann en stark vänskap hos Denise, som delade en liknande 

hemsituation och därmed blev de ett mycket stort stöd för varandra. 
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“Vi hade funnit varandra och delade allt det som vi båda trott att vi var ensamma om. Jag var 

som nyförälskad, jag hade hittat min vän. Tjejen jag hade framför mig visade sig vara till och 

med bättre än den jag hade drömt om.” (Eriksson, 2009, s.143). 

  

Åsa skildrade vänskapen med bästa vännen Helene. 

 

 “Om jag inte haft henne hade jag antagligen inte haft någon. Jag tyckte om henne så det värkte 

i kroppen och önskade att hon någon gång kunde hamna i en situation så att jag fick försvara 

henne istället för tvärtom.” (Linderborg, 2007, s. 129-130). 

  

8.1.2 Känslomässig omsorg 

Samtliga författare hade någon vuxen utanför hemmet som gav dem känslomässig bekräftelse, 

något som beskrevs av författarna som mycket betydelsefullt. Exempelvis Morgan, Therése 

och Sandra gav tydliga exempel på detta.  

  

“Jag tycker om att känna hans kroppstyngd när han sätter sig på min säng. En känsla av 

samförstånd, som förr när han låg och läste sagor för mig. Jag känner hans uppriktiga omtanke. 

Som vanligt är hans enda vilja att jag ska göra det jag vill men göra det på allvar.” (Alling, 

2016, s. 288). 

  

Therése beskrev återkommande att kuratorn Petra var hennes fasta punkt. Therése uttryckte hur 

avgörande men också förändrande ett samtal med en vuxen kunde vara för att få ett annat 

perspektiv på sin situation. Att bara få spendera tid med en vuxen som var närvarande, som 

lyssnade, var viktigt. 

  

“Kuratorn Petra blev den enda fasta punkten när allt annat gungade. Petra kunde härbärgera 

och lyssna, hon kunde ställa krav och bli arg. Hon blev en otroligt betydande person i mitt liv, 

en av dem som har hållit mig flytande, vägrat att låta mig gå under. “ (Eriksson, 2009, s. 26). 

  

En annan viktig person för Therése var hennes äldre bror Danne. Therése beskrev hur de kunde 

utveckla en stark relation till varandra när familjen hade det svårt, trots att Danne inte bodde 

hemma med familjen. Therése uttryckte en stark rädsla för att förlora honom vilket kom fram 

när Danne skaffade tjej och oron att hon skulle bli bortvald blev påtaglig. 
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För Sandra var det hennes farmor som blev den vuxne som både tog hand om henne men också 

uppfostrade henne. Framförallt fick Sandra kärlek, något hon annars saknade. “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.” (Gustafsson, 2016, s. 

74). 

 

8.1.3 Grundläggande fysisk omsorg 

Sandra och Åsa beskrev hur andra människor i deras omgivning inte endast gav dem trygghet 

och kärlek, utan för flera handlade det om att försöka få mat för dagen och att klara av personlig 

hygien. Sandra beskrev hur det för henne var ett evigt planerande och dörrknackande, för att 

hos vänner och deras familjer få mat för dagen. 

  

Vid ett tillfälle tog socialtjänsten kontakt med modern till Sandras vän Sanna för att få mer 

information om Sandras mående och situation. “De kontaktade Sannas mamma som berättade 

att jag fått ta mycket ansvar själv. Att jag tvättade mina egna kläder ibland och att hon visat 

mig hur jag skulle tvätta mig och borsta tänderna.” (Gustafsson, 2016, s. 140). 

  

Åsa beskrev hur hon och fadern har stor hjälp av farmor och farfar som dagligen försåg dem 

med mat om de själva saknade tillgångar. Åsa nämnde även hur en av hennes fastrar, Majken 

spelade en stor roll för henne utifrån att hon varje söndag var den som gav henne ett varmt bad 

och såg till att hon var ren, tvättade hennes kläder och lockade hennes hår till kommande 

skoldag. Åsa uttryckte att “Utan Majken hade vi varit hjälplösa”. (Linderborg, 2007, s. 278). 

 

8.2 Anknytning 

Alla författare beskrev minnen från deras barndom där de pratade om relationen till antingen 

sin förälder eller annan närstående som hade rollen som omsorgsgivare. Författarna redogjorde 

för hur de har olika erfarenheter från dessa relationer.  

  

8.2.1 Kärlek till omsorgsgivare 

Therése beskrev hur hon upplevt en stark kärlek till sin mamma, något som kunde återuppstå 

ett fåtal gånger vid tidpunkten då de hade fått en tuffare tillvaro. Therése nämnde ofta minnen 

från tiden när hennes mamma var frisk. Hon gav en bild av en kärleksfull och trygg relation 
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mellan mor och dotter, en relation som kom att påverkas mycket av mammans alkoholmissbruk 

och sjukdom. 

 

Therése gav bilden av en stark kärlek till båda sina föräldrar. Hur hon haft en barndom där hon 

fått allt hon kunnat behöva från föräldrarna vad gäller kärlek och omsorg. Mammans missbruk 

och sjukdom påverkade hela familjen negativt och gjorde att familjen inte orkade fungera på 

samma sätt som tidigare. Trots detta kunde Therése uttrycka en kärlek och trygghet till 

föräldrarna. 

 

“Jag frågade alltid om jag inte visste och vi pratade hela nätter, med mamma och pappa. Spelade 

kort, kollade på tv. Hade middagar och grillade. Pratade om allt mellan himmel och jord, ni 

lyssnade alltid på mig. Vi är en underbar familj. Jag skulle aldrig önska mig något annat. När 

vi funkar är vi idealet.” (Eriksson, 2009, s. 194). 

  

Sandra beskrev hur den nära relationen till hennes farmor utvecklades tidigt. Farmor var den 

som lovade Sandra att aldrig släppa taget, och visade henne en trygghet Sandra kunde ta till sig 

av.  

  

“Hon strök mig över handen och sa att jag var en tuff och modig liten tjej. Jag kröp sakta upp i 

hennes knä och lutade mig mot hennes bröst. Hon lade försiktigt armarna om mig och sedan 

satt vi så länge, länge.” (Gustafsson, 2016, s. 59). 

  

När Sandra blev äldre var det farmor som lärde Sandra om gränser och rutiner. “Hon lyfte upp 

mig i famnen, kramade mig hårt och sa att nu fick det räcka, hon var vuxen, hon bestämde - 

punkt. Och det köpte jag.” (Gustafsson, 2016, s. 74). 

  

Morgan uttryckte hur hans fosterpappa Martin blev den som först vågade sätta gränser och lära 

honom att ta ansvar för sina handlingar. Det fanns flera tillfällen där detta skedde, Morgan 

skrev i boken om ett tydligt minne. Morgan bad vid ett tillfälle om en glass till honom och hans 

kompis. Martin bad honom vänligt men bestämt att först gå ut med hunden. Morgan vägrade 

att göra detta och efter många om och men var det Morgans kompis som gick ut med hunden 

och därmed fick en glass när han är tillbaka. Detta gjorde Morgan mycket upprörd och han 

kunde inte förstå varför han plötsligt blev utan glass. Martin beskrev lugnt att ”Jag förstår att 
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du är ledsen, men du, om du vill ha nånting så måste du också ge nånting.” (Alling, 2016, s. 

150). 

  

8.2.2 Närhet 

Samtliga författare beskrev hur de på olika sätt hade behov av närhet från föräldrarna eller 

andra omsorgsgivare. 

 

Morgan uttryckte hur han hade upplevt att bo på andra ställen men att han alltid ville tillbaka 

till sin mamma ändå. “Jag vill inte på bo Vidkärrs barnhem igen. Jag vill inte åka till 

fosterhemmet i Varberg. Jag vill inte bo hos Greta och morfar. Jag vill bara vara med mamma.” 

(Alling, 2016, s. 48). 

  

Åsa redogjorde för hur hennes pappa blev hennes trygghet och att hon ville finnas i närheten 

av sin pappa. “Jag ville vara nära honom hela tiden. I affären höll jag honom i byxbenet, bakpå 

pakethållaren kramade jag om hans rygg, gick han in på toaletten följde jag efter. Jag sov tätt 

intill hans kropp.” (Linderborg, 2007, s. 45). 

 

Sandra flyttade vid fem års ålder till en sommarfamilj. Mamman i familjen agerade ofta 

avvisande mot henne. ”Jag var desperat efter närhet och sökte mig till mamman, trots att det 

var hon som stötte bort mig.”(Gustafsson, 2016, s. 78) 

 

Therése beskrev en kväll med sin mamma. 

 

”Vi låg i soffan och kollade på teve, jag kröp upp i hennes knä. Trots att jag var fjorton år kände 

jag mig som fyra. Jag ville att hon skulle krama mig, jag ville känna hennes värme, jag ville att 

hon skulle gunga mig och viska att allt skulle bli bra.” (Eriksson, 2009, s. 19).   

 

8.2.3 Distans 

Två av författarna, Sandra och Morgan beskriver hur deras uppväxt innebar perioder av distans, 

både fysiskt men också mentalt. 

 

Sandra beskrev i sin bok hur hennes relation till sin mamma var svår och innebar en 

känslomässig frånvaro och distans. Sandra hade svårt att känna att hennes mamma stod henne 

nära. “Jag kunde känna hennes hand omsluta min, samtidigt som hon aldrig varit längre bort. 
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”Så var det hela tiden: det kändes som hon aldrig släppte in mig i sitt liv.” (Gustafsson, 2016, 

s. 82). 

 

Sandra och mammans relation präglades även av perioder av fysisk frånvaro, detta då Sandra 

vid ett flertal tillfällen omhändertogs av myndigheter, vilket gav upphov till plötsliga 

separationer från modern. 

  

Morgan uttryckte hur han i perioder bodde hos sin morfar och ibland lämnades på barnhem. 

Sådana gånger kunde Morgan separeras plötsligt från modern, utan någon närmare förklaring. 

Morgan visste inte alltid var mamman befann sig eller när hon skulle komma tillbaka till 

honom. Detta beskriver en distans som kunde uppstå plötsligt och som präglades av ovisshet. 

  

8.3 Individens karaktär 

Detta tema uppkom utifrån att alla författare berättade om deras sätt att tänka och handla i olika 

situationer, särskilt Sandra, Morgan och Therése. Dessa författare analyserade mycket kring 

sin personlighet och påvisade en medvetenhet om sin situation. Alla författare delade några 

specifika egenskaper som envishet, målmedvetenhet samt självständighet. Något gemensamt 

för Sandra och Morgan var hur de har tagit ett omsorgsfullt ansvar för både andra men också 

sig själva och sin utveckling. Therése, Sandra och Morgan beskrev även specifika drivkrafter 

som utmynnade i en känsla av kraft. 

  

8.3.1 Ansvarstagande 

Sandra berättade att hon redan från tidig ålder tog ett ansvar för sig själv och sitt egna 

välmående och var den som fick se till att både det grundläggande och utvecklande behoven 

uppfylldes. “Jag levde mer och mer vid sidan av mamma och tog själv ansvar för mitt 

välmående, trots att jag bara var nio år.” (Gustafsson, 2016, s. 101).  Sandra saknade relationer 

med vuxna människor och tog gärna initiativ till samtal med vuxna. Att få samtala och känna 

en gemenskap med vuxna kunde enligt Sandra vara mer intressant än att leka med jämnåriga. 

  

Morgan beskrev hur hans mamma redan när han var yngre förmedlade vikten av att själv styra 

och ha makten över sitt eget liv. “Det är du som bestämmer Morgan, brukar mamma viska när 

vi ligger näsa mot näsa. Det är jag som bestämmer och nu finns det inget annat att göra än att 
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gilla läget.” (Alling, 2016, s. 64). Morgan återgav hur det blev någonting han bar med sig hela 

livet. 

  

I slutet av boken tydliggjorde Morgan vikten av att ta ansvar för sitt liv. 

  

“Hela livet har jag varit utsatt för andra människors idioti, men jag har inget ansvar för vad 

vuxna människor gjorde mot mig som barn. Däremot har jag allt ansvar för vad jag gör mot 

mig själv och andra i dag. Här och nu. Det är jag som bestämmer om min barndom ska få 

hindra mig eller inte.” (Alling, 2016, s. 327). 

 

8.3.2 En känsla av kraft 

Något gemensamt i flera böcker var beskrivningen av en inneboende känsla av kraft och styrka. 

En känsla som gav dem bränsle att hela tiden orka fortsätta. Therése beskrev “En kraft växte 

sig starkare och starkare i mig, jag kunde göra vad jag vill, bara jag bestämde mig för det. 

Ingenting var omöjligt, bara man jobbade tillräckligt hårt för det.” (Eriksson, 2009, s. 238). 

Sandra beskrev “ Jag hade en stark känsla av kraft inom mig, jag visste bara inte hur jag skulle 

använda den.” (Gustafsson, 2016, s. 169). Morgan beskrev “Jag är ensam men jag är fan i mig 

stark!” (Alling, 2016, s. 325). 

  

8.4 Strategier för att överleva 

Alla författare nämnde att de på något sätt använt sig av olika taktiker för att klara av att 

handskas med tillvaron. De alla uttryckte att olika saker varit extra viktigt för dem, för att de 

skulle ta sig framåt. 

  

8.4.1 Anpassning 

Särskilt Morgan uttryckte en förmåga och medvetenhet kring att behöva anpassa sig i specifika 

situationer och till olika miljöer, för att han skulle klara saker och ting. I boken beskrev han det 

som att spela ett spel. 

  

“Men min ilska försvinner snabbt. Redan när vi går över gräsmattan mot Anden, huset där 

maten lagas, är jag lugn igen. Jag måste spela spelet, för min skull, för mammas skull och för 

Stefans skull. 
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- Nu går vi till Anden och hämtar mat, säger jag och ler mot Marinette. Hon blir glad och ser 

lättad ut. Men jag ska upp till Stefan igen. Mig ska de inte sätta sig på.” (Alling, 2016, s. 54-

55). 

  

Morgan berättade även hur han vid ett tillfälle när han kommer till ett nytt fosterhem, träffade 

familjen och genast kände hur han behövde agera “ Nu börjar VM i artighet, tänker jag.” 

(Alling, 2016, s. 65). 

  

8.4.2 Uppmärksamhet 

Till exempel Sandra och Morgan uttryckte hur de på olika sätt hade ett behov av att få 

uppmärksamhet. Det kunde handla om till exempel att få uppmärksamhet genom att erbjudas 

omtanke och kärlek, eller uppmärksamhet för att vara i centrum, för att synas. 

  

Sandra beskrev hur hon vid ett tillfälle under semester med hennes farmor, vaknade på natten 

med magknip. Hon klagade så mycket att farmodern till slut tog henne till akuten. Sandra 

beskrev hur hon var medveten om att hon inte alls var så sjuk, utan det var en uträknad strategi 

för att få uppmärksamhet, som i sin tur gav kärlek och omtanke. “Nödvändigt? För min fysiska 

hälsas skull: inte det minsta. Mentalt? Absolut. Det här var mina strategier för att stå ut med 

livet.” (Gustafsson, 2016, s. 85). 

  

Morgan hade också ett stort behov av att få uppmärksamhet, som yttrade sig på ett annat sätt. 

Morgan har ett behov av att synas, bli hörd och få andra att skratta. ”Hela mitt liv har jag sökt 

uppmärksamhet. Se mig! Älska mig! Jag har spelat teater så fort jag öppnat en kylskåpsdörr- 

för då tänds en lampa.” (Alling, 2016, s. 315). “Jag slänger mig på golvet och slår i svanskotan, 

det gör lite ont men vad gör det? Klassen skrattar ju.” (Alling, 2016, s. 162). 

  

 

8.4.3 Framtidstro 

Alla författare beskrev hur det var viktigt att ta makten över sin egen framtid. Särskilt Sandra 

och Morgan beskrev detta, hur vetskapen om att de kan välja en egen väg var viktig och central. 

Dessa författare beskrev hur det ofta fanns en särskild inspirationskälla till denna framåtanda, 

något eller någon som gjorde att de inte ville ge upp sin framtid. 
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Morgan beskrev hur han efter ett möte med sin mamma efter flera års separation, insåg vikten 

av att ta ansvar för sin framtid.“ Fan, va coolt, jag har träffat min morsa, tänker jag när jag går 

i den isande vinden ner mot hamnen. Om hon kan vända sitt liv, så kan jag.” (Alling, 2016, s 

272). 

  

Sandra hade ett samtal med en modellagentur som pratade om värderingar och hur viktigt det 

är att Sandra behövde klara av skolan och skapa en grund inför sin framtid. Sandra berättade 

hur hon tänkte efter mötet “Det hände egentligen ingenting, men bara det att någon visade 

intresse för mig på ett nytt sätt gjorde att jag växte. Någonting klickade till i mig. Kan man bli 

vad man vill om man har en dröm?” (Gustafsson, 2016, s. 175). 

  

8.4.4 Hoppfullhet 

Känslan av hopp var något som kunde identifieras hos specifikt Åsa och Therése. Likväl som 

andra författare ovan nämnde en framtidstro nämnde dem en hoppfullhet om att kunna förändra 

något. 

  

Åsa beskrev hur hon lyssnade på musik med texter som fyllde henne med motivation och hopp. 

“Jag fyllde kroppen med texter som lovade mig att en annan värld är möjlig om vi bara kämpar 

tillsammans.” (Linderborg, 2007, s. 183). 

  

Therése drevs av en känsla som gav henne styrka och ofta påminde henne om att hon kan bli 

den person hon själv vill. Känslan gav Therése en hoppfullhet om att saker och ting kan bli bra, 

om att saker och ting kan förändras om hon själv bestämmer det. 

  

“Ibland när den där underliga känslan spred sig i kroppen- känslan som var omöjlig att förklara, 

som inte var förälskelse, men hopp kanske, eller framtid- då kände jag att jag kunde göra vad 

jag ville, att jag kunde, att det någon gång skulle bli bra. Jag skulle lämna helvetet bakom mig 

och vara stark, visa hela jävla världen att det går att överleva.” (Eriksson, 2009, s. 76). 

  

8.4.5 Att inte känna bitterhet 

Alla författare uttryckte en acceptans över sin barndom och beskrev på olika sätt att de inte är 

bittra över hur barndomen varit.  
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Åsa beskrev hur hon i vuxen ålder besökte sin pappa, och hur de för första gången försökte 

samtala om hennes barndom och om det som varit svårt. ”Visst var min barndom annorlunda 

men det berodde inte enbart på honom. Jag hade ändå inte velat byta ut den mot någon annans.” 

(Linderborg, 2007, s. 224). 

 

 

Sandra reflekterade vid flera tillfällen över sin uppväxt, och menade att hon inte känner 

bitterhet “Jag är inte bitter eller arg på min uppväxt, bara lugnt konstaterande.” (Gustafsson, 

2016, s. 254). Sandra beskrev även hur hon inte heller vill använda sin barndom som en ursäkt 

för svåra stunder i livet “Jag menar inte att man ska låtsas som om det aldrig har hänt, utan bara 

sluta använda det som utgångspunkt för allt negativt, tråkigt eller svårt man möter i livet.” 

(Gustafsson, 2016, s. 255). 

  

När Morgan började teaterhögskolan träffade han en framgångsrik skådespelare som samtalar 

med Morgan om hur viktigt det är att alltid sträva framåt trots motgångar. 

  

“Jag nickar och inser för första gången att det är jag som bestämmer om jag ska låta mig styras 

av min barndom. Ingen skulle klandra mig om jag tog den som ursäkt för att fortsätta göra saker 

som kan skada mig, eller om jag skulle välja att göra mig själv till ett offer för vad andra gjort 

mot mig. Men då kommer jag aldrig att kunna gå vidare, då kommer bitterheten att stoppa mig 

från att göra det jag älskar.” (Alling, 2016, s. 323). 

 

Therése uttryckte i slutet av boken en stark kärlek till föräldrarna även som vuxen, och beskrev 

att hon förlåtit dem för det som varit. ”Jag älskar mina föräldrar och ger dem ingen skuld för 

det som har hänt under åren, jag har förlåtit.” (Eriksson, 2009, s. 278).  
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9. Diskussion 

I följande kapitel analyseras studiens resultat i relation till det teoretiska begreppet resiliens, 

anknytningsteori och tidigare forskning. Analysen utgår från de teman som presenterats i 

resultat.  

  

9.1 Skyddsnät 

Resultatet visade att alla författare hade någon vuxen och nära vän de kunde anförtro sig till 

och där de fick tillgång till stöd. Samtliga kvinnliga författare delade gärna sina tankar och 

problematik hos föräldrarna tillsammans med vännerna. Morgan beskrev hur han hade svårt att 

erkänna sin hemsituation för vänner, och bar på en rädsla för hur vännerna skulle reagera. Detta 

är något som återfinns i Skerfvings (2015) forskning, dels att vänner verkar som stort stöd för 

barnen, men även den skillnad mellan könen när det gäller att dela med sig av sina upplevelser 

till vänner. Att samtliga författare beskrev nära vänskaper är något som kan främja deras 

utveckling av resiliens, detta enligt forskningen av Graber, Turner & Madill (2015). 

Vad gäller relationen till vuxna, hade flera av författarna ett starkt stöd både känslomässigt och 

praktiskt av mor- och farföräldrar. Även detta synliggörs i den forskning Skerfving (2015) 

presenterat. 

 

Sandra var en av de författarna som hade en särskilt stark relation till annan vuxen, sin farmor. 

Relationen Sandra hade till sina föräldrar är komplicerad, mamman och Sandra hade svårt att 

skapa en stabil relation på grund av mammans sjukdom. Sandras pappa var sporadiskt 

närvarande under uppväxten och deras relation kom senare att präglas av frustration, med 

anledning av pappans allt mer utvecklade alkoholmissbruk. Sandras farmor blev den trygga 

vuxna Sandra kan ty sig till. Detta kan relateras till den forskning som presenteras av Schepp 

& Park (2014). Utifrån att Sandra trots relationen till föräldrarna, fann en trygg punkt i en annan 

vuxen kan Sandras negativa påverkan minskat.  

 

9.2 Anknytning 

Samtliga författare beskrev olika typer av relationer till sina föräldrar. Alla författare kan tänkas 

ha utvecklat en anknytning, utifrån att de alla fick en fysisk kontakt med föräldern under de 

första levnadsåren, vilket Broberg et. al (2006) beskriver som en förutsättning för att 

anknytning ska uppstå. Däremot varierade kontakten, tryggheten och omsorgen barnen gavs 

och därmed kan också kvalitén på anknytningen vara skiftande, i enlighet med Broberg et. al 
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(2006). Morgan och Sandra kan båda under sina första levnadsår tänkas haft svårare att få en 

bra kvalitét på anknytningen till föräldrarna, utifrån att de under de första levnadsåren hade 

erfarenhet av flera oregelbundna separationer från sin förälder. Både Morgan och Sandra hade 

båda däremot andra vuxna personer som gav dem omsorg och som de fick möjlighet att 

utveckla en stark anknytning till. Något som kan tänkas ha varit avgörande för dem vad gäller 

möjligheten för dem att faktiskt få en trygg anknytning till någon omsorgsgivare. Therése och 

Åsa växte båda upp nära sina föräldrar och kan ha fått möjlighet till en tryggare anknytning till 

föräldrarna, då de gav dem både närhet och en kontinuerlig omsorg under hela barndomen. 

Therése hade även en nära relation med sin äldre bror som blev en viktig källa till stöd, något 

som kan relateras till forskningen av Schepp & Park (2014).  

 

En av författarna, Morgan beskrev att när han vistades på barnhemmet i omgångar visste han 

inte alltid var hans mamma befann sig samt ovissheten om hon skulle komma tillbaka till 

honom. En sådan situation kan analyseras utifrån begreppen trygg bas och säker hamn, utifrån 

hur de beskrivs av Broberg et al. (2006). Mamman fanns inte alltid till hands för Morgan som 

en trygg och stabil bas då hon i perioder var frånvarande, vilket också kan tänkas bidra till att 

Morgan inte heller kunde använda modern som en säker hamn. Morgan visste inte när mamma 

fanns där för att ta emot honom vid hotfulla situationer. 

 

Utifrån ovanstående analys av anknytning, framkommer det att alla författare haft möjlighet 

till stöd, en del har haft erfarenheter av ett positivt föräldraskap, andra har funnit en trygg 

anknytning hos någon person som givit dem en stor del av omsorgen under barndomen. Schepp 

& Park (2014) beskriver just dessa faktorer som viktiga för att bemästra svåra hemsituationer. 

Utifrån att alla författare haft något av dessa viktiga faktorer kan samtliga tänkas fått en grund 

till en god utveckling. I alla berättelser fanns det en omsorgsgivare som inte hade några 

alkoholrelaterade problem och gav det stöd till barnen som Schepp & Park (2014) beskriver 

som betydelsefull faktor för att minska risken för negativ påverkan. 

 

9.3 Individens karaktär 

Alla författare reflekterade mycket över sin egen situation, och de påvisade alla en medvetenhet 

kring hur de bör handla och agera. Något som var gemensamt för samtliga, var det ansvar som 

de tog över både sig själva men också över föräldrar. I enlighet med forskningen Skerfving 

(2015) presenterar kan begreppet parentifiering relateras till författarna och deras berättelser. 
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Ansvarstagandet författarna fick ta som barn behöver inte ha påverkat dem negativt, utan kan 

också berikat dem och främjat en positiv personlighetsutveckling, enligt Skerfving (2015). 

Således kan ansvarstagandet varit en bidragande faktor till författarna utvecklade resiliens. 

  

I Borges (2011) redogörelse av Kauai-undersökningen nämns flera framträdande egenskaper 

hos barn som visat på resiliens. Flera av dessa egenskaper, som exempelvis en ambition att 

skapa ett bättre liv än det föräldrarna haft samt en god självbild och stark tro till att klara sig på 

egen hand kan relateras till särskilt två av författarna. Therese uttryckte en känsla av kraft och 

vilja till att kunna styra sitt eget liv, att kunna skapa och förändra. Morgan beskrev hur han tack 

vare ett speciellt möte med mamman, fick extra motivation till att ta skapa sin egen framtid.  

  

Borge (2011) beskriver hur aktivitet i form av att ta initiativ till kontakt med en vuxen verkar 

som en positiv skyddsmekanism för barn, något som Sandra sällan var rädd att göra. I boken 

beskrevs det hur Sandra kände ett behov av att prata med vuxna, och gjorde detta hellre än att 

umgås med jämnåriga. 

  

9.4 Strategier för att överleva 

Alla författare utvecklade på olika sätt egna sätt och strategier för att handskas med svåra 

situationer och relationer, sådant som var deras vardag. Morgans förmåga till anpassning i nya 

miljöer kan tolkas som hans egen strategi för att kunna hantera sin vardag. Sandra hade 

speciella sätt att söka och skaffa den uppmärksamhet och den omsorg hon saknar, vilket kan 

tolkas som en strategi för henne för att handskas med det svåra. Åsa och Therése beskrev båda 

en känsla av hoppfullhet som ständigt drev dem framåt. Åsa skapade hopp genom att ägna sig 

åt saker som gav henne motivation. Therése berättade om en stark känsla hon hade inom sig, 

som drev henne och som påmint henne om att allt är möjligt. Dessa strategier kan kopplas till 

hur Borge (2011) beskriver resiliens som något relativt och betonar vikten i att alla barn finner 

sina egna strategier för att uppnå ett välmående.  

 

Den hoppfullhet som författarna beskrev kan även relateras till den intervjustudie som Schepp 

& Park (2014) genomfört, där barn berättar om hur en positiv inställning till livet är en viktig 

och central skyddsfaktor. Även i den studie Skerfving (2015) genomfört beskriver de 

deltagande barnen vikten av att känna hoppfullhet och styrka. Där berättade barn även om att 

det för dem varit viktigt att inte se sig själv som ett offer. Detta är något som fanns gemensamt 
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hos tre av författarna, de valde att inte se sig själva som offer utifrån sin barndom och gav inget 

uttryck för bitterhet över sin uppväxt. 

  

9.5 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka individuella faktorer som främjat resiliens hos barn, som 

växt upp med någon vuxen med psykisk sjukdom och/eller alkoholmissbruk. Nedan 

sammanfattas studiens resultat och det beskrivs hur studiens syfte har besvarats. 

  

Studiens resultat visade på ett flertal tydliga individuella faktorer, flera av dessa var 

gemensamma hos författarna. Dessa faktorer kan tänkas ha fungerat som skyddsfaktorer för 

barnen. Exempel på individuella faktorer som var gemensamma bland alla författare, och som 

anses ha en stor betydelse för resiliens var tillgången och stödet från en omsorgsfull vuxen. 

Gemensamt för alla författare var även de olika strategier de hade för att hantera en svår vardag. 

De individuella faktorerna och de gemensamma mönstren har analyserats utifrån vald teori och 

tidigare forskningsansatser som beskriver egenskaper och förutsättningar för att utveckla 

resiliens. Författarnas barndomsminnen analyserades utifrån anknytningsteorin och utifrån 

denna framkom att alla författare hade någon trygg anknytning till en nära vuxen i tidig 

barndom. Utifrån den analys som gjorts, kan slutsatsen dras att alla författare tack vare olika 

individuella faktorer och anknytningsrelationer besitter resilienta egenskaper och 

förutsättningar för en utveckling av resiliens.  

 

Vi hoppas att denna studie bidragit till en ökad förståelse och kunskap om resiliens och hur det 

kan utvecklas hos barn som haft en svår uppväxt. Vi hoppas även att denna studie bidragit med 

ett positivt perspektiv till den forskning som finns i dagsläget och att framtiden kan komma 

med ännu mer forskning om detta ämne.  Detta då vi ser hur forskning om barn som klarat sig 

väl skulle kunna möjliggöra ett förebyggande arbete inom socialt arbete. Detta genom att 

faktorer som är viktiga för barns välmående skulle bli kända och förhoppningsvis kan då fler 

barn få möjlighet att klara sig bra trots en svår uppväxt.  
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Bilaga 1- Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor 

  

  

Projekttitel: Examensarbete socionomprogrammet, ”Det är jag som bestämmer om min 

barndom ska få hindra mig eller inte.” 

Student/studenter: Kari Welam & Elin Torrång 

Handledare: Ulla Beijer                                                                       

  Ja Tveksamt Nej 

  

1 

  

  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 

studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer 

med psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)? 

  

      

  

  

X 

  

2 

  

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 

inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig 

ett deltagande)? 

  

      

  

X 

  

3 

  

  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna? 

  

      

X 

  

4 

  

  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 

psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

  

      

X 

  

5 

  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  

      

X 
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6 

  

  

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 

avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen 

(PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 

medlemskap i fackförening 

  

      

X 

  

7 

  

Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser 

som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, och som ingår 

i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  

      

  

X 

  

                                          Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 

 

 

 


