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Titel Berättelser om utsatt barndom – en kvalitativ studie utifrån tre självbiografier 

Title Stories about vulnerable childhoods – a qualitative study based on three autobiographies 

Författare Lisa Ceesay och Anna Engman 

Sammanfattning   
Ett stort antal barn i Sverige får under sin barndom uppleva våld, fattigdom och alkoholproblematik. 

Av de barn som växer upp i Sverige beräknas en femtedel växa upp i en familj där minst en av 

vårdnadshavarnas alkoholkonsumtion anses vara en riskkonsumtion. En uppskattning som Rädda 

barnen har gjort visar på att 232 000 barn i Sverige lever i fattigdom. 

Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av en kvalitativ ansats belysa hur individer skildrar 

upplevelsen av att växa upp i familjer där missbruk och våld förekommer. Det empiriska materialet 

består av tre självbiografier: Kriget är slut, När kalla nätter plågar mig med minnen av minnen av 

hur det var samt Kärleksbarnet. Dessa böcker skildrar en barndom under 1960 - 80talen. Det 

centrala i studien är självbiografierna, som utgör viktiga källor till kunskap om hur individer 

uppfattar sin verklighet på en detaljrik nivå. Självbiografierna analyserades med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys, en metod som erbjuder en möjlighet att komma nära individernas 

skildringar av barndomens erfarenheter och upplevelse. Den kvalitativa innehållsanalysen ledde till 

tre övergripande teman; vuxnas omsorg, relationer och personer och miljöer utanför familj och 

fosterhemsföräldrarna. Välfärdsforskaren Erik Allardts komparativa skandinaviska välfärdsmodell 

har i studien använts för att belysa individernas berättelser utifrån hur framställningar av deras 

barndom relateras till levnadsnivå samt livskvalitet.  

Resultatet som presenteras i studien uppvisar likheter med tidigare forskning, men visar även på ett 

behov av vidare forskning kring utsatta individers egna erfarenheter av en barndom i utsatta 

miljöer. Studien bidrar till en ökad kunskap om upplevelser av en utsatt barndom och väcker frågor 

om vad en socialarbetare bör ta hänsyn till i bemötandet av dessa individer.   
Nyckelord Utsatt barndom, självbiografier, sociala aspekter, ekonomiska aspekter, materiella aspekter, välfärd, 

livskvalitet, levnadsnivå.  

Key words exposed childhood, autobiographies, social aspect, financial aspects, material aspects, welfare, life 

quality, living condition.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man bör hålla fast vid tron på att det obegripliga 

kan förstås, annars skulle man inte forska.  
 

 Johann Wolfgang von Goethe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sammanfattning 

Ett stort antal barn i Sverige får under sin barndom uppleva våld, fattigdom och 

alkoholproblematik. Av de barn som växer upp i Sverige beräknas en femtedel växa upp i en 

familj där minst en av vårdnadshavarnas alkoholkonsumtion anses vara en riskkonsumtion. 

En uppskattning som Rädda barnen har gjort visar på att 232 000 barn i Sverige lever i 

fattigdom. 

Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av en kvalitativ ansats belysa hur individer 

skildrar upplevelsen av att växa upp i familjer där missbruk och våld förekommer. Det 

empiriska materialet består av tre självbiografier: Kriget är slut, När kalla nätter plågar 

mig med minnen av minnen av hur det var samt Kärleksbarnet. Dessa böcker skildrar en 

barndom under 1960 - 80talen. Det centrala i studien är självbiografierna, som utgör 

viktiga källor till kunskap om hur individer uppfattar sin verklighet på en detaljrik nivå. 

Självbiografierna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, en metod som 

erbjuder en möjlighet att komma nära individernas skildringar av barndomens erfarenheter 

och upplevelse. Den kvalitativa innehållsanalysen ledde till tre övergripande teman; vuxnas 

omsorg, relationer och personer och miljöer utanför familj och 

fosterhemsföräldrarna. Välfärdsforskaren Erik Allardts komparativa skandinaviska 

välfärdsmodell har i studien använts för att belysa individernas berättelser utifrån hur 

framställningar av deras barndom relateras till levnadsnivå samt livskvalitet.  

Resultatet som presenteras i studien uppvisar likheter med tidigare forskning, men visar 

även på ett behov av vidare forskning kring utsatta individers egna erfarenheter av en 

barndom i utsatta miljöer. Studien bidrar till en ökad kunskap om upplevelser av en utsatt 

barndom och väcker frågor om vad en socialarbetare bör ta hänsyn till i bemötandet av 

dessa individer.   
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1 Inledning  

Jag låg i sängen, som egentligen var en grön bäddsoffa från Ikea. Jag fick knappt plats. 

Hela sängen var full av nallar och en lång kramorm. Inget gosedjur skulle behöva sitta 

på golvet och känna sig oälskat.
1
  

 

Den forskning som tidigare bedrivits visar att de flesta barn i Sverige växer upp 

under acceptabla förhållanden, men även att en del barn växer upp i utsatta 

miljöer. I sin årsrapport från 2013 uppskattar Rädda Barnen att 232 000 barn i 

Sverige växer upp i fattigdom.2
 Peter Larm menar att barns utsatthet kan bero på 

att föräldrar missbrukar alkohol, är psykiskt sjuka, eller att det förekommer våld 

inom familjen.3 

 

Den del av barnen i Sverige som lever i utsatta situationer och som inte kommer 

i kontakt med sociala myndigheter benämns som osedda i Ingert Nilssons artikel 

Inte ens de synliga barnen nås. Ingert Nilsson menar att de barn som inte 

synliggörs är barn som inte blir sedda av skolpersonal, grannar, socialtjänst eller 

andra vuxna.4 Detta kan bero på att de vuxna saknar kunskap kring hur sådana 

situationer ska hanteras. Huvudbudskapet i artikeln är att kunskap möjliggör att 

barnen synliggörs.5
  

 

En del av dessa osynliga barn lever i en familj där riskkonsumtion av alkohol 

förekommer. Statens Folkhälsoinstitut har tagit fram statistik som tyder på att 

det är ungefär en femtedel av alla barn i Sverige som växer upp i en familj där 

det förekommer en riskkonsumtion av alkohol.6 Av de barn som föddes mellan 

1973-89 med en förälder som vårdats på sjukhus för sin missbruksproblematik 

är det drygt 22 procent som placerats inom dygnsvård av socialtjänsten.7
 

Ungefär sexton procent av de barn som fötts mellan 1987-89 har en förälder som 

finns i nationella register gällande riskbruk av alkohol, för tre procent av dessa 

barn är modern den förälder som är registrerad.8 

 

Ansvaret för barn och uppdraget att främja barns utveckling har enligt svensk 

lag vårdnadshavaren, vilket oftast är föräldrarna.9 Det övergripande ansvaret för 

alla barn i Sverige och att de omfattas av trygghet och god omvårdnad har dock 

de sociala myndigheterna.10 

                                                 
1
 Wahl, Hillevi, 2006 s.51 

2
 Rädda barnen, 2013 

3
 Larm, Peter, 2012 s.11ff 

4
 Nilsson, Ingert, 2011 s. 9f 

5
 Ibid, s. 10 

6
 Statens folkhälsoinstitut, 2008 s.6ff 

7
 Hjern, Anders & Manhica, Helio Adelino, 2013 s.26 

8
 Ibid, s.11f 

9
 SFS 1949:381 

10
 SFS 2001:453 
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För att detta uppdrag ska kunna genomföras är det betydelsefullt att 

representanter för välfärdsinstitutionerna besitter kunskap om hur upplevelser i 

utsatta miljöer kan beskrivas av individerna själva. Den kunskapen är även 

viktig för samhället i stort, då det kan öka chansen för att barn med svåra 

erfarenheter under barndomen uppmärksammas. Kunskap om dessa erfarenheter 

kan erbjudas genom studerande av självbiografier. De tre självbiografierna som 

valts ut för föreliggande studie är Morgan Allings Kriget är slut,11 Jessica 

Anderssons När kalla nätter påminner mig om hur det var12 samt Hillevi Wahls 

Kärleksbarnet.13  

 

Vid tillbakablickande kan vi se att barn har växt upp i utsatta miljöer och att  

dessa barn har sedan Sveriges första barnavårdslagstiftning varit föremål för 

olika insatser och ingrepp från sociala myndigheter.14 Den så kallade 

vanvårdsutredningen som initierades av regeringen 2006 bedrev en 

undersökning gällande barn som kan ha utsatts för vanvård inom den sociala 

barnavården i Sverige under 1920-2000talet, vilket är ett exempel för 

problemets kontinuitet.15 Utredningen resulterade i en offentlig ursäkt till dem 

som upplevt vanvård inom socialtjänstens placeringar, möjlighet till ekonomisk 

kompensation (dock efter prövning) samt specifika åtgärder för att förhindra att 

barn upplever liknande situationer.16
    

 

Upplevelser av individers barndom i utsatta miljöer och situationer kan 

synliggöras av självbiografier även om berättelserna oftast framställs när 

individen nått en vuxen ålder. Berättelserna synliggör individernas uppfattning 

av situationerna och erbjuder en möjlighet till förståelse. Självbiografiska böcker 

kan enligt Anna Johansson och Peter Öberg erbjuda läsaren ett 

inifrånperspektiv.17 Vidare menar de att självbiografier kan fylla olika syften 

som empiri så som att studera och förstå enskilda individer och deras utveckling, 

utveckling av socialvetenskapliga teorier eller att studera och förstå sociala 

processer eller en kultur.18 

                                                 
11

 Alling, Morgan, 2010 
12

 Jessica Andersson har inte författat boken helt själv utan boken baseras på intervjuer av Jessica Andersson 

som Lena Katarina Swanberg därefter publicerat i bokform. 
13

 Wahl, Hillevi, 2006  
14

 Andresen, Astri m.fl, 2011 s.14 
15

 SOU 2011:61 s.13ff 
16

 Ibid.  
17

 Johansson, Anna & Öberg, Peter, 2008 s.2f 
18

 Ibid. s.5 

http://www4.lu.se/images/Socialhogskolan/Livsberattelse.pdf
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1.1 Problemformulering 

De aspekter som en individ skildrar som betydelsefulla i sin skildring av 

upplevelser under barndomen kan belysas med hjälp av välfärdsforskningen. 

Begreppet välfärd är mångdimensionellt, och definieras därmed på olika sätt 

utifrån vilket perspektiv som föreligger. Den sociala välfärdsforskningens två 

största distinktioner anses vara huruvida välfärd baseras på objektiva eller 

subjektiva kriterier samt om välfärd bör definieras utifrån resurser eller behov. 

Inom den första distinktionen skiljer sig de objektiva och subjektiva kriterierna 

sig åt då de objektiva utgår från expertis och kunskap inom socialpolitik och de 

subjektiva utgår från individens utgångspunkt och levnadsförhållanden.19
  

 

Den andra distinktionen anses vara central och handlar om två olika grenar av 

välfärdsforskning; den resursbaserade eller behovsbaserade utgångspunkten. 

Resursbaserad välfärdsforskning härstammar från ett utvecklingsarbete Förenta 

Nationerna genomförde under 1950-talet. Inom Norden är det inom den 

resursbaserade välfärdsforskningen en stark tradition att bedriva 

levnadsnivåforskning.20
 Behovsperspektivet å andra sidan handlar inte om de 

resurser som individen har att förfoga över utan snarare om huruvida individens 

behov tillgodoses. Erik Allardt, sociolog och välfärdsforskare, kombinerar det 

resursmässiga och behovsmässiga sättet att se på välfärd. Därmed innefattar 

hans framställning av välfärd både materiella och immateriella delar.21 Erik 

Allardt menar att välfärd omfattar människors faktiska levnadsnivå samt 

livskvalitet och därmed menar han att välfärd är ett tillstånd där behov 

tillgodoses.22
  

 

Den välfärdspolitiska utgångspunkt som vi i denna studie har valt är det som 

livskvalitetsforskaren Erik Allardt presenterar i sin modell Att ha, att älska, att 

vara.
23

 En modell som har sin utgångspunkt i den forskningstradition som 

undersöker välfärd utifrån behov. Syftet för studien blir därmed att se till hur 

individer som växer upp i ogynnsamma miljöer skildrar och upplever sin 

levnadsnivå och sin livskvalitet. 

 

För uppnå syftet med studien analyseras de tre självbiografierna, Kriget är slut,24
 

När kalla nätter påminner mig om hur det var25 samt Kärleksbarnet26, som 

beskriver vad dessa individer, som vuxit upp under ogynnsamma förhållanden, 

                                                 
19

 Nygård, Mikael, 2013 s. 58 
20

 Ibid.  
21

 Ibid. 
22

 Allardt, Erik, 1975 s. 10, 17 
23

 Ibid. 
24

 Alling, Morgan, 2010 
25

 Jessica Andersson, 2009 
26

 Wahl, Hillevi, 2006  
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skildrar som betydande för dem samt hur de beskriver kontakten med 

socialarbetare och skolpersonal. Studiens ämnesområde är relevant för socialt 

arbete då individers upplevelser av en barndom i en utsatt miljö kan öka 

kunskapen för de personer som i framtiden kan komma att stöta på dessa 

individer i olika miljöer.  

1.1 Syfte och frågeställningar                           

Föreliggande studies syfte är att studera hur en individs barndom i en, eller flera, 

utsatta miljöer skildras i självbiografiska berättelser och hur dessa beskrivningar 

kan relateras till frågor som berör en individs levnadsnivå och livskvalitet. 

Studiens huvudsakliga fråga blir således hur skildras upplevda villkor och 

livskvalitet under individernas barndom?  

 

För att kunna besvara ovanstående syfte och frågeställning formulerades 

följande frågor:     

              

 Hur skildras sociala aspekter?  

 Hur beskrivs materiella och ekonomiska aspekter? 

 Hur framställs erfarenheter av välfärdsinstitutioner i berättelserna? 

1.2  Avgränsningar av begrepp     

För att möjliggöra studien har empirin begränsats till självbiografier som är 

författade av personer uppvuxna i Sverige samt att självbiografierna skildrar en 

barndom under 1960-80talet. Som vårt syfte och våra frågeställningar framhåller 

handlar följande studie om vuxnas framställningar av sin barndom. Således 

önskar studien inte att adressera andra aspekter än huvudpersonernas skildringar 

av barndomen. I studien definieras barndom som tiden från födsel till 

myndighetsförklarandet vid arton års ålder. I självbiografierna skildras händelser 

från annan ålder än vad vi definierar som barndom och har därmed utelämnats i 

studien då ambitionen är att fånga upplevelser från barndomen. 

 

Välfärdsinstitution som begrepp representerar i studien skola och socialtjänst,27 

vilket av oss anses vara två viktiga arenor när det gäller välfärd och livskvalitet i 

Sverige. Studien har avgränsats till det som författarna i sina berättelser 

beskriver gällande sociala, ekonomiska och materiella aspekter samt upplevelser 

av kontakten med representanter från skola och socialtjänst. Då utsatta barn inte 

är ett vetenskapligt begrepp medför det sig vissa föreställningar som utifrån 

social, kulturell och historisk kontext förändrar begreppets definition. I denna 

studie ämnar vi använda begreppet för att åsyfta de barn som växer upp med en 

                                                 
27

Socialtjänsten benämns i den här studien också som sociala myndigheter och social barnavård. 
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förälder eller fosterhemsförälder som har missbruksproblematik, svaga 

ekonomiska resurser, och/eller som utövar psykiskt eller fysiskt våld.
28

  

1.3 Studiens disposition  

I det inledande kapitlet har studiens ämnesområde presenteras samt de 

avgränsningar av begrepp som föregått arbetet. Kapitel två behandlar tidigare 

forskning gällande utsatta barn samt välfärdsinstitutioner. I det tredje kapitlet 

redogör vi för det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien. Det 

fjärde kapitlet innehåller den metodologiska delen av studien, där diskuteras den 

kvalitativa ansatsen, det empiriska materialet och urvalet, de tre 

självbiografierna samt den kvalitativa innehållsanalysen. Slutligen avslutas 

kapitlet med en presentation av kvalitetskriterier i kvalitativ forskning och en 

beskrivning av vår förförståelse. I det femte kapitlet presenteras resultat och 

analys. En slutdiskussion och avslutande ord redovisas i det sjätte kapitlet. Det 

sjunde kapitlet innehåller en metodologisk reflektion, däribland gällande de 

kvalitetskriterier som beskrivits i kapitel fyra. Studiens kunskapsbidrag för 

socialt arbete diskuteras i kapitel åtta och i det nionde kapitlet ges förslag på 

vidare forskning. Slutligen presenteras våra referenser i en litteraturförteckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Hildyard, Kathryn. & Wolfe, David, 2002 s.680 
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2 Tidigare forskning  

Forskning om barn som lever i utsatta miljöer är ett stort forskningsfält, med 

olika sätt att närma sig ett resultat. I forskningspresentationen redovisas både 

kvalitativa och kvantitativa studier utifrån svensk och internationell kontext, 

varav några är longitudinella i sin utformning. Forskningspresentationen 

erbjuder olika anfallsgrepp på ett område vilket anses kunna tillföra viktiga 

aspekter till granskningen av självbiografierna. 

 

Den första delen i detta avsnitt berör utsatta barn och deras hemförhållanden. I 

den andra delen belyses forskning kring de två områden som representerar 

begreppet välfärdsinstitutioner; skolan och socialtjänsten. Efter denna 

presentation av tidigare forskning avslutas avsnittet med en sammanfattande del 

där vi översiktligt diskuterar forskningens koppling till studiens utgångspunkt. 

2.1 Utsatta barn och hemförhållanden  

Mycket av forskningen som berör föräldrars alkoholmissbruks påverkan på barn 

tar avstamp från socialarbetaren Margaret Corks kvalitativa intervjustudie De 

glömda barnen, från en kanadensisk kontext 1969. Hon fann att dessa barn 

kände sig ensamma, isolerade och i vissa fall även övergivna. En annan central 

aspekt anses av Margaret Cork vara att föräldern som missbrukar alkohol ofta 

hamnar i centrum och till följd av det får all uppmärksamhet medan barnet 

hamnar i skymundan. Studien visar även att barn till alkoholister upplever sig 

vara osedda av föräldrarna när det gäller att uppmärksamma barnens behov och 

att tillmötesgå dem.29
 Vidare skriver forskaren att barnen kan anses vara 

omhändertagna på ett acceptabelt sätt när det gäller materiell omvårdnad. 

Däremot tenderar den sociala och emotionella omvårdnaden att brista och 

barnen tycks sakna känslan av trygghet, vilket ses ha en stor betydelse för 

barnens levnadssituation.30
  

 

Önskan om att föräldrarna ska vara som andra föräldrar framträder i studien, 

däremot betonar Margaret Cork att barnen inte önskade att ha andra föräldrar, 

utan snarare uttryckte en önskan om att bli förstådda och att komma nära 

föräldrarna. Det framkommer även i studien att barnets sociala nätverk 

begränsades av det faktum att de sällan utövade någon idrott eller hade några 

intressen.31
 Slutligen poängterar Margaret Cork vikten av att barn, som växer 

upp i miljöer där alkoholmissbruk förekommer, blir omhändertagna av 

samhällsvården.32
 

 
                                                 
29

 Cork, Margaret, 1985 s.67f 
30

 Ibid, s.53ff  
31

 Ibid, s.63, 47 
32

 Ibid, s.87f 
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Anne-Marie Laslett m.fl. menar i artikeln Alcohol’s involvement in recurrent 

child abuse and neglect att det är uppskattningsvis 21-54 procent av de barn i 

Australien som erfar vanvård som även har en förälder med 

missbruksproblematik.33 Anne-Marie Laslett m.fl. hade vid starten av sin studie 

en hypotes om att vårdnadshavarens missbruksproblematik är orsaken till att 

familjen blir föremål för utredning och även senare återaktualiseras hos 

socialtjänsten, en hypotes som resultatet av studien bekräftar.34 

 

Liknande resultat erbjuds av studien Domestic violence and pathways into child 

welfare services: Findings from the National Survey of Child and Adolescent 

Well-Being som Patricia L. Kohl m. fl. genomfört i Amerika. Patricia L. Kohl 

m.fl. menar att socialarbetaren uppdagar att det förekommit våld i hemmet i 45 

procent av de fall som berör vanvård av barn.35 I studien framkommer det att av 

de barn som aktualiseras inom socialtjänsten är det enbart 33 procent som 

placeras utanför föräldrahemmet. Det lyfts även fram att i de fall där barn 

upplever våld i hemmet är det vanligt att föräldern eller föräldrarna även har en 

missbruksproblematik eller psykiska problem.36 Artikelförfattarna menar vidare 

att det faktum att barnen upplevde våld i hemmet inte var avgörande för om 

barnen placerades inom samhällsvården.37 

 

En annan studie som påvisar vikten av att barn fångas upp av samhället är den 

kvantitativa studien Barns och ungdomars välfärd: antologi från Kommittén 

Välfärdsbokslut som Jan Jonsson m.fl. genomfört. Denna studie visar utifrån 

barns redogörelser av sina levnadsförhållanden att ett tidigt ingripande 

minimerar risken av långvariga konsekvenser.38 Studiens resultat visar de största 

konsekvenserna av ekonomisk utsatthet framträder som tydligast bland de 

resurssvaga familjernas barn.  

 

I avhandlingen Barns vardag med knapp ekonomi – en studie om barns 

erfarenheter och strategier som baseras på intervjuer framhåller Anne Harju att 

en knapp ekonomi påverkar vissa aspekter i ungdomarnas liv.39 Dessa anses vara 

bland annat boendesituationen och relationer till andra personer, då fram för allt 

föräldrarna. I studien drar hon slutsatsen att barnen är aktiva och att de skapar 

sin vardag i relation till den begränsade ekonomiska situationen. Anne Harju 

menar att dessa barn tenderar att förhålla sig till sin situation genom jämförelse 

med vad andra äger, de resonerar kring sin ekonomiska situation utifrån vad de 

                                                 
33

 Laslett, Anne-Marie m.fl. 2012 s.1786 
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 Ibid s.1787ff 
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 Kohl, L. Patricia, 2005 s.1168 
36

 Ibid s.1173, 1180 
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 Ibid s.1177 
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 Jonsson, Jan m.fl, 2001 s.203 
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 Harju, Anne, 2008 s.115 
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ser som normalt hos andra i deras omgivning. En slutsats som dras i 

avhandlingen är att den ekonomiska situationen har betydelse för dessa barn.40 

 

Stina Fernqvist menar i studien En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av 

barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten att barns 

möjlighet att påverka de ekonomiska och materiella resurserna i familjen 

minskar på grund av det begränsade handlingsutrymmet barn har.41
 En slutsats 

som hon drar är att för barnen handlar inte ekonomisk utsatthet bara om 

bristande tillgång till materiella resurser, utan det påverkar också 

familjepositioner.42
 Dessutom menar Stina Fernqvist att situationen för dessa 

barn kan te sig som utsatt på grund av att föräldrarna är psykiskt sjuka, att det 

förekommer våld inom familjer eller att föräldrarna/föräldern missbrukar 

alkohol.43 

 

Socionomerna Anna-Bodil Bengtsson och Ingegerd Gavelin betonar i en 

kunskapsöversikt Familjer och missbruk – Om glömda barn och glömda 

föräldrar att barn till missbrukare inte kan beskrivas på ett enhetligt och 

generellt sätt.44 Anna-Bodil Bengtsson och Ingegerd Gavelin menar dock att det 

går att urskilja vissa generella teman ur barnens berättelser. Ett tema anses av 

socionomerna vara familjehemligheten, vilket innebär att barnen lär sig att 

förneka det som sker inom hemmets väggar, samt att dölja sina känslor och 

tankar kring det de upplever i sin vardag.45
 Ett annat genomgående tema är 

ansvar, barnen tenderar att ta på sig ansvaret för förälderns drickande, vilket 

resulterar i att de försöker göra allt de kan för att få slut på missbrukandet. Vid 

misslyckanden känner dessa barn skuld, men Anna-Bodil Bengtsson och 

Ingegerd Gavelin ser att det inte hindrar barnen från att fortsätta försöka 

förhindra förälderns missbruk. Ytterligare en aspekt som lyfts är att barnet 

utvecklas i samspel med andra individer, främst de biologiska föräldrarna, vilket 

leder till ett etiskt dilemma för barnen när föräldern missbrukar alkohol.46   

 

Liknande resultat som finns i ovanstående forskning går att finna i Donald 

Forrester och Judith Harwins bok om barn till missbrukare.47 De menar att det 

inte går att koppla effekter av missbruk till en viss substans utan att effekterna 

snarare härrör till att föräldrarna prioriterar missbruket högre än barnet. Denna 

prioritering leder ofta till att barnet utsätts för försummelse eller känslomässig 

misshandel.48 Författarna menar vidare att barnen är aktiva aktörer som finner 
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sätt att hantera sin utsatthet snarare än att vara passiva i situationen. Den kontext 

i vilken dessa familjer lever påverkar även vilken möjlighet barnen och familjen 

har att erbjudas hjälp för att förbättra sin situation. Donald Forrester och Judith 

Harwin menar vidare att om barnet deltar i aktiviteter och har ett socialt nät 

utanför familjen så erbjuder detta en möjlighet att bättre hantera föräldrarnas 

missbruksproblematik.49  

 

Bente Storm Mowatt Haugland lyfter i en artikel gällande barn som tar på sig 

rollen som omsorgsgivare fram begreppet parentifiering.50 Detta manifesteras 

genom att barn och ungdomar, under längre eller kortare perioder, tar över de 

vuxnas ansvar i familjen. Vid parentifiering försöker barnet ta hand om syskon, 

vara en stöttepelare för föräldern eller att försöka stoppa förälderns missbruk. 

Hon beskriver parentifiering som en komplicerad interaktion mellan barn och 

förälder där gränser i de olika rollerna suddas ut eller blir oklara. Orsaken till att 

parentifiering skapas i vissa familjekonstellationer anses bero på obalans i eller 

bristande omsorg och trygghet.51
  

 

Inom det aktuella forskningsområde som vår studie inriktar sig mot har vi funnit 

studien Från barndom till vuxenliv – En översikt av longitudinell forskning av 

Marianne Cederblad som har fokus på relationer mellan familjemedlemmar.52 I 

sin kunskapsöversikt har hon sammanställt flera longitudinella studier bedrivna 

mellan 1920- och 2000-talet. Studien ser till familjerelationer som en avgörande 

aspekt för barn och ungdomars utveckling. Det ansågs vara så att de 

socioekonomiska förhållandena har en stor betydelse för familjerelationerna.53 

Enligt Marianne Cederblad är rimliga levnadsvillkor en grundläggande 

förutsättning för att föräldrarna ska vara resursstarka samt för att det ska finnas 

en harmoni i familjen. Andra aktörer i barnets närmiljö framställs som viktiga 

för barnet och dess levnadsförhållanden. Det faktum att barnet får förebilder, 

stöd och engagemang från andra vuxna ses som stärkande.54
  

 

Familjerelationer i förhållande till placeringshistoria har studerats av Gunvor 

Andersson. I en artikel beskriver hon att det finns två sätt att se på familj- och 

fosterhemsrelationer. Det ena sättet är genom att beskriva relationerna som 

säkra, medan de å andra sidan kunde ses som osäkra. Gemensamt för barn med 

säkra relationer var att de reflekterade mycket över sina relationer och tolererade 

föräldrarna trots eventuella svårigheter som föräldrarna besitter. För barn med 

osäkra fosterhems- familjerelationer påvisades ambivalens och de uttryckte ofta 

                                                 
49
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att de kände sig ensamma eller att de inte hörde hemma.55 Enligt Gunvor 

Andersson har alla barn med placeringshistoria behövt hantera föräldrarnas 

brister och besvikelsen över detta. Något som underlättar hanteringen av detta 

för barnen är om fosterföräldrarna har erbjudit stöd och visat acceptans.56
  

 

Vanvård rörande barn har även studerats av Louise O’Connor m.fl. i en walesisk 

kontext. Undersökningen rörde familjer som löpte risk att bli föremål för 

samhällsvård på grund av föräldrarnas missbruk. Dominerande för de studerade 

familjerna var bristande materiella förhållanden, fattigdom, sämre 

boendekvalitet eller till och med hemlöshet. Familjerna bestod till stor del av 

ensamstående mödrar, samt att barnen i samma familj hade olika pappor. 

Föräldrarna i dessa familjer hade många ostabila förhållanden. Barnen, och 

föräldrarna framförde att barnen bevittnat, och även själva, utsatts för våld i 

hemmiljö.57 Vanvård framstod som dominerande medan hemmet beskrevs av de 

intervjuade som ett kaos vilket resulterade i oro och spänningar för barnen. 

Utifrån intervjuerna framhåller Louise O’Connor m.fl. barn som är 

ansvarstagande som ett framträdande tema.58  

 

Gunvor Andersson har bedrivit en longitudinell studie där barn i kontakt med 

samhällsvården följts från småbarnsålder upp i vuxen ålder. Hur det går för 

dessa barn i livet menar hon beror på flera aspekter, bland annat antalet år de 

varit placerade, placeringens stabilitet, hälsa och välbefinnande, social 

anpassning, skola och hälsa.59
  I studien framkom det att eventuell instabilitet 

gällande en placering påverkades av antalet gånger barnen flyttades runt i 

barnavårdssystemet, även kallat sammanbrott. Dessa förflyttningar ansågs i 

vissa fall ha en förödande konsekvenser för de barn som flyttades runt mellan 

fosterhem. Vidare visade resultatet att även om stabilitet i placering var önskvärt 

behöver stabilitet inte alltid vara det bästa för barnet. Gunvor Andersson menar 

att det, även om det är en påfrestning för barnet, kan vara mer gynnsamt med ett 

sammanbrott, då det kan vara bättre för barnets framtida levnadsvillkor.60

  

I en kanadensisk studie av Kathryn Hildyard och David Wolfe där de granskat 

tre utvecklingsperioder hos barn syns ett samband mellan vanvård och kronisk 

fattigdom, allvarliga brister i omvårdnad, hemlöshet, uppbrott, 

alkoholmissbruk.61
 Vanvård ses av forskarna, till skillnad från fysisk eller 

sexuell misshandel, som något som inte nödvändigtvis innefattar ett specifikt 

händelseförlopp. Kathryn Hildyard och David Wolfe menar att vanvård kan vara 
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ett mönster eller något som växer fram under en längre tid, med resultatet att det 

inte är lika tydligt för omgivning och därmed blir vanvården svårare att 

upptäcka. Forskarna framför att det som gör att vanvård är oerhört viktigt att ta 

itu med så fort som möjligt är det faktum att det har en stor psykologisk 

påverkan på barnet och dess kommande utveckling. Detta på grund av att 

vanvården utspelas i sociala relationer som förväntas ha en positiv, stöttande och 

omvårdande verkan på barnet. I studien poängteras att det för barn i utsatta 

situationer kan förekomma vanvård inom flera aspekter.62 

 

Anita Cederströms avhandling Fosterbarns anpassning- en relationsproblematik 

belyser situationen för barn mellan fyra-tolv år som placerats i fosterhem. I 

avhandlingen anses det vara utmärkande att de barn med sämst 

utvecklingsmöjligheter är de barn vars föräldrar inte har förmåga att se till 

barnens behov. I de fall där föräldern ser till barnets behov är möjligheten att 

situationen inte förehåller sig lika dålig. Hon skildrar en negativ bild; att barnen 

som behöver hjälpen allra mest är de som far mest illa i fosterhemmen. Enligt 

Anita Cederström visade det sig till och med att situationen försämrades i 

samband med/efter placeringen.63 

 

En annan aspekt som belyses i denna studie är att förståelse för hur barnet 

uppfattar sin placering bäst kan förstås med hjälp av att se till barnets relation till 

föräldern. För de barn som försummats anses kärnproblemet vara relationen till 

föräldern och för att hantera den behöver barnen få hjälp för att kunna förhålla 

sig till situationen. Beroende på hur relationen är till föräldern menar Anita 

Cederström att en placering i ett fosterhem kan vara mer eller mindre lämplig, i 

vissa fall kan insatser hemma ses som mer givande om det finns en basrelation i 

hemmiljön.64
  

2.2 Välfärdsinstitutioner 

Karin Heimdahl menar i sin avhandling Barndomsminnen av alkohol och vuxna 

att tidigare forskning ofta belyser hur barn ställer sig till alkohol och hon 

efterfrågar istället mer forskning som belyser hur barn upplever och värderar 

vuxnas alkoholkonsumtion. Hon lyfter det faktum att i många studier belyses i 

vilken utsträckning barn känner igen alkoholhaltiga drycker, vilka effekter som 

kan förväntas vid konsumtion av alkohol eller i vilken utsträckning de känner till 

de normer som är rådande för de olika könen gällande alkoholkonsumtion. 

Vidare skriver Karin Heimdahl om att det genomförts många studier som gäller 

barn som vuxit upp med missbrukande föräldrar, men att dessa studier fokuseras 

till två dominerande intressen; familjeinteraktion och risk- och skyddsfaktorer 
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som återfinns hos det enskilda barnet.65 Detta är även något som vi har funnit i 

den eftersökning av forskning vi gjort till denna studie, då den forskning som 

funnits tenderar att belysa hur föräldrar med missbruksproblematik påverkar 

barnen och dess utveckling snarare än efterfråga barnens upplevelse av en 

barndom med föräldrar som har missbruksproblematik.  
 

I Ylva Spånberger Weitz avhandling Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård 

och vuxenblivande påpekas att det är samhällsvården som har uppgiften att bryta 

den eventuella utsatthet som kan finnas i barnets vardag, kompensera för de 

brister som finns i dessa barns ursprungsfamiljer samt erbjuda kontinuitet i 

barnens liv. Skolan kan även för barnet utgöra en plats för trygghet, en fristad.66 

Hon menar vidare att skolan har som främsta uppgift att tillhandahålla 

utbildning men utöver detta ingår det även inom skolans ramar att förbereda 

eleverna för framtiden och det deltagande i samhället som det innebär. Det är 

med andra ord samhällsvårdens och skolans uppgift att främja alla barns rätt till 

likvärdig utbildning och att verka kompensatoriskt för barn som lever i utsatta 

situationer.67 Detta gör att skolan och familjen kan ses som två arenor som är 

självklara i ett barns liv och därmed inte förhandlingsbara.68 Den aktstudie som 

avhandlingen också behandlar visar på att barn med placeringar utanför 

föräldrahemmet löper stor risk för att drabbas av upprepade avbrott både i 

hemmet och i skolan. Det betyder att för de barn som byter skola i samband med 

en placering av socialtjänst utanför föräldrahemmet uppstår parallella avbrott i 

två centrala arenor i ett barns liv.69
  

 

Ylva Spånberger Weitz menar att skolan kan för ett barn eller ungdom utgöra en 

verklighetsflykt.70
  Något som även ungdomarna som intervjuas i avhandlingen 

framhåller, de lyfter fram att relationerna och den social tillhörighet som 

återfinns i skolan är av stor betydelse för dem. Dessa relationer kan påverka 

varandra i både positiv och negativ riktning.71 Tanken om att skolan ska verka 

inkluderande och jämna ut skillnader mellan barn i olika samhällsklasser kan för 

barn som har placerats inom samhällsvården i praktiken snarare innebära att 

barnets utsatthet ökar i större utsträckning än den minskar.72
  

 

I en av statens offentliga utredningar (SOU) Hälsa på lika villkor/andra steget 

mot nationella folkhälsomål hävdas att de eventuella brister som finns i ett barns 

hemmiljö kan kompenseras av en bra skola samt att om dessa utsatta barn kan 

utveckla positiva relationer till vuxna och jämnåriga kan barnets självkänsla 
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stärkas. Genom att barnet klarar av att bemöta de krav som ställs på det inom 

arenan kan självkänslan hos barnet stärkas än mer.73
  

 

I linje med detta menar Jane Brodin i sin artikel Barn i utsatta miljöer och 

livssituationer att forskning visar på att skolan har stor inverkan på barns liv. 

Det är inte skolans uppgift att uppfostra barnen. Dock har lärarna ansvar i att 

öppna upp för alla barn att kunna vara delaktiga på denna arena, att erbjuda 

barnen en trygg miljö och att se varje barn som en självständig individ.74
 I 

kontrast till detta menar Jane Brodin att det finns forskning där ungdomar själva 

säger att det är relationerna till vännerna som är de viktigaste och att skolan 

utgör en arena för att skapa och underhålla dessa relationer.75
 Om de vuxna i 

skolarenan ser varje barn minskar risken för att något barn ska leva i utsatthet. 

Om ett barn lever med föräldrar som befinner sig i en situation som gör att de 

inte är kapabla att tillgodose barnets behov så är det viktigt att det finns andra 

vuxna i barnets liv att tala med. Det innebär inte att ansvaret flyttas från 

föräldrarna till skolan utan snarare att barnet inte ska behöva bära problemen i 

ensamhet. Jane Brodin menar vidare att det är i sådana situationer som skolan 

kan verka som ett komplement till hemmet och i viss utsträckning kompensera 

för det som barnet inte får hemifrån.76  

 

I artikeln How do public child healthcare professionals and primary school 

teachers identify and handle child abuse cases? A qualitative study undersöks 

hur lärare i Nederländerna uppfattar sin förmåga att hantera och upptäcka barn 

som lever i utsatta miljöer. Det framkommer att barnavårdskontroller som 

barnen genomgår samt skolmiljön utgör en möjlighet att upptäcka de barn som  

befaras leva i någon form av utsatthet. Vidare betonas att information gällande 

barnens utsatthet kan inkomma till lärarna på olika sätt. Det kan vara att 

blåmärken upptäcks eller att lärarna får reda på barnets utsatthet av barnet själv, 

dennes föräldrar, barnets kompisar, grannar, polisen eller andra aktörer i barnets 

närhet. I studien lyfts det fram att lärarna upplevde att kunskap var avgörande 

för att de i sin profession skulle kunna upptäcka de barn som lever i utsatthet.77 

 

Gunvor Andersson beskriver i sin bok Utsatt barndom att missbruksproblematik 

eller psykisk sjukdom hos minst en av föräldrarna utgör en större risk för att 

barnet ska leva i fattigdom. Vilket kan leda till att föräldrar brister i att 

tillgodose barnets grundläggande fysiska, känslomässiga och intellektuella 

behov. En tidig anknytning till någon av föräldrarna har visat sig vara ett skydd 

för framtida risker i barnets liv. De insatser som socialtjänsten har att erbjuda 

kan ha en positiv inverkan för barnet i vissa situationer samtidigt som de kan ha 
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en negativ åverkan i andra. Placering utanför hemmet är ett exempel på de 

insatser som socialtjänstens kan erbjuda, denna insats kan vara ett skydd för 

barn som lever i miljöer där de far illa, men kan även öka risken för negativ 

utveckling hos barnet.78
  

 

Rita Christensen beskriver i sin bok Missbrukarnas barn – På daghem, och 

fritidshem i skolan och vården om hur relationen mellan socialsekreteraren och 

barnet kan se ut.79 Hennes beskrivningar utgår ifrån sex fallbeskrivningar i en 

svensk kontext. Hon menar att ett barn som tar ansvar för sin förälder inte kan ta 

emot den hjälp som Socialtjänsten erbjuder om barnet i fråga inte känner att det 

finns någon annan som tar över ansvaret för föräldern. Vidare menar Rita 

Christensen att det sämsta en socialarbetare kan göra är att vifta bort barnets 

förslag. Det socialarbetaren bör göra är att ta in barnets åsikter och komma fram 

till en kompromiss för att underlätta den situation som barnet befinner sig i. Rita 

Christensen lyfter upp att den familjemedlem som har missbruksproblematik 

ofta skyddas av familjen. Hon framför i boken att detta skydd som familjen 

sätter upp är en överlevnadsteknik för familjen, det är ett försök att skapa 

ordning och stabilitet i en kaotisk situation.80  

 

Gunvor Andersson m.fl. lyfter i Missbrukande föräldrar, utsatta barn och 

socialt arbete fram åsikter som framförts vid intervjuer av barn och unga vuxna 

gällande deras erfarenheter av en barndom där de levt med en förälder som har 

missbruksproblematik. Författarna beskriver att vid intervjuerna fördöms 

föräldrarna för deras missbruk av barnen och de unga vuxna samt att de anser att 

förälderns missbruksproblematik präglat deras barndom oavsett om de bott kvar 

med föräldrarna eller omplacerats av sociala myndigheter.81
  

 

FoU Västernorrland har genomfört intervjustudien Barns brukarmedverkan i 

den sociala barnavården som bygger på intervjuer med barn (sju - tolv år) och 

tonåringar (tretton-arton år). I studien betonas att det är en särskild utmaning att 

undersöka brukarmedvetenhet hos barn. De barn som intervjuades hade svårt att 

på grund av ålder återge varför de hade kontakt med socialtjänsten, vad 

socialtjänsten jobbade med eller i vilken utsträckning barnen hade kontakt med 

socialtjänsten. De flesta tonåringarna i studien beskrev att de inte hade 

tillräckligt med information om vad socialtjänsten arbetar med och att det inte 

var förrän vid första mötet med socialtjänsten som de fick veta vad de jobbade 

med. Tonåringarna menade att det är lätt att komma i kontakt med 

socialtjänsten, det visade sig dock finnas en varierad efterfrågan efter kontakt 

med socialtjänsten. I studien lyftes även frågan om barnens upplevelse av 
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delaktighet i kontakten med socialtjänsten. De mindre skolbarnen menar att de 

upplever att deras socialsekreterare lyssnar på dem, där ett av barnen beskriver 

att efter hon berättar saker för sin socialsekreterare händer det någonting.82  

 

Barnen var samstämmiga i att det viktigaste i mötet med socialsekreterare var att 

de är snälla när de träffar barn. Tonåringarna beskriver viktiga egenskaper för en 

socialsekreterare är att denne lyssnar på dem, är fokuserade och ser på 

tonåringarna när de talar med socialsekreteraren. Tonåringarna beskriver även 

att det finns en skillnad mot att få tala med sin socialsekreterare och att 

socialsekreteraren lyssnar på dem samt att socialsekreteraren ska anpassa sig till 

den individ som de har ett möte med. 83   
 

Liknande resultat återfinns i intervjustudien We care about care: advice by 

children in care for children in care, foster parents and child welfare workers 

about the transition into foster care från 2009.  Monique B. Mitchell m.fl. har i 

sin forskning undersökt barn som blivit omhändertagna i Kanada. Forskningen 

lyfter fem specifika teman gällande socialarbetarnas bemötande: att se till att 

barnen får sina basbehov tillgodosedda, att det är viktigt att bygga en relation till 

barnet, att få delta i beslutsprocess, att erhålla tid och information från 

socialarbetaren och slutligen att stötta och därmed visa på socialt stöd och 

medkänsla.84
  

2.3 Sammanfattning av forskning                   

Forskning visar på att barn som växer upp i utsatta miljöer tenderar att påverkas 

på olika sätt beroende på kontext samt att de relationer som barnen har anses 

vara av stor vikt för barnets utveckling. De utsatta miljöerna kan innebära att 

barnen upplever vanvård, ekonomisk utsatthet eller att en av de närmsta vuxna i 

barnets liv har en missbruksproblematik. Som redovisats här ovan så upplever 

barn i utsatta miljöer ofta sig själva som ensamma, isolerade och osedda. Det 

framkommer även att barnen jämför sig med sina kamrater och utifrån den 

jämförelsen skapar de sig en upplevelse av vad som anses vara normalt.  

 

Tidigare forskning visar också att relationen mellan barnet och föräldern kan ha 

en påverkan på de kommande relationer som barnet får till andra vuxna, som till 

exempel blivande fosterhemsföräldrar. Det lyfts även fram att de barn som 

befinner sig i utsatta situationer och miljöer ofta har vissa teman gemensamma i 

sina berättelser. Några av dessa teman är familjehemligheten och ansvar. Detta 

innebär att barnen vill hålla det som händer innanför hemmets väggar hemligt 
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samt att de tar på sig ansvaret för förälderns drickande och att försöka minska 

detta.  Detta ansvar som barnen tar på sig har benämnts som parentifiering.  

 

Det som lyfts fram gällande forskning kring välfärdsinstitutioner är att den 

utsatthet och de brister som finns i utsatta barns vardag kan skolan verka 

kompensatoriskt för. Skolan kan ge barnet en verklighetsflykt samt erbjuda 

barnet bekräftelse på att det är kompetent. Vidare visar forskningen på den 

inverkan som skolan kan ha på barnets liv. I den forskning som handlar om hur 

barn ser på kontakten med socialtjänsten belyses vikten av att barnet får tillgång 

till information, att bli hörd och sedd samt att känna sig delaktig under 

processen.  

 

Då studien ämnar studera hur en barndom i utsatthet skildras i självbiografier 

erbjuder presentationen av tidigare forskning en inblick i de aspekter som 

studien belyser. Den presenterade forskningen anses ha många gemensamma 

aspekter, men det finns även vissa motstridiga resultat angående vilken 

betydelse föräldrarna, den materiella standarden och skolans roll har för 

individen. Vårt syfte med presentationen av forskningsläget är att i resultatet och 

analysen relatera aktuell forskning till det som individerna beskriver i sina 

livsberättelser och på så sätt upptäcka likheter samt olikheter.   
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3 Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet presenteras det teoretiska ramverket, vilket utgör ett verktyg 

för utförandet av resultat och analys. Vi använder följande teoretiska begrepp 

för att försöka förklara våra resultat, inte för att mäta välfärd.  

 

3.1 Erik Allardts modell att ha, att älska, att vara   

Som ett svar på den svenska välfärdsmodellen och dess fokus på objektiva 

faktorer introducerade Erik Allardt under 1970-talet ett nytt sätt att se på välfärd. 

I den komparativa skandinaviska välfärdsmodellen utformad av Erik Allardt 

inkluderades både objektiva och subjektiva indikatorer, detta för att inte enbart 

studera objektiva eller subjektiva förhållanden.85 Erik Allardt menar att välfärd 

är det tillstånd när individen får sina centrala behov, det vill säga psykiska, 

fysiska och andliga behov tillfredsställda. För att undersöka välfärden i ett 

samhälle krävs det att både materiella och immateriella behov undersöks och 

finns med i ekvationen.86 Resurs som begrepp menar Erik Allardts kan användas 

på två sätt, dels genom att vissa behovs tillfredsställelse baseras på tillgången av 

materiella/immateriella resurser, dock räknas inte de sociala relationerna in i 

detta. Å andra sidan kan en god social relation möjliggöra att även andra behov 

tillfredsställs och blir därmed i sig självt en resurs.87
 Den här distinktionen 

mellan att resurser ses som behovstillfredsställande och att resurser kan verka 

som medel för att skapa en behovstillfredsställelse ger enligt Erik Allardt en 

viktig differentiering av välfärdsdimensioner. Detta tydliggörs genom att han i 

sin välfärdsmodell tillämpar tre huvudbegrepp i form av välfärdskategorierna; 

att ha, att älska och att vara. Dessa tre huvudbegrepp innefattar följande: 

 

Att ha – De materiella tillgångarna/resurserna en människa behöver för att kunna 

överleva och för att undvika att leva i misär, behoven involverar bland annat 

näring, vatten, luft och omgivning. De materiella förhållandena kan även mätas 

via ekonomiska resurser, hushållets förhållanden, arbete och arbetsförhållanden, 

hälsa och utbildning.88
 Ovan nämnda är samtliga behov som berör en människas 

levnadsnivå. Resursperspektivet anses här vara en självklar utgångspunkt för att 

se till individens behovstillfredsställelse av att ha-värden.89 De komponenter 

som mäts är grundläggande för en individs välfärd, men enligt Erik Allardt finns 

det ett tak för dessa ha-värden. Något som innebär att behovet bedöms vara 
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tillgodosett när taket har nåtts, vilket inte är fallet för de två övriga 

uppdelningarna att älska och att vara.90
  

 

Att älska – Behovet för en individ att knyta an till andra personer och att utforma 

en social identitet. Behovstillfredsställe kan mätas via kontakten med 

familjemedlemmar, kontakten med lokalsamhället, aktiva vänskapsmönster, 

arbetskompisar och relationen till dem samt kontakt med medlemmar inom 

samma föreningsliv.91
 När relationerna ses som symmetriska inträffar en 

gemenskap, vilket enligt Erik Allardt är det som eftersträvas.92
 Vid brist på 

gemenskap föreligger en risk för direkta negativa konsekvenser för individen, 

men även för samhället i stort. För individen kan detta exempelvis innebära 

psykoser eller neuroser vilket härleds från att individen känner ett känslomässigt 

tomrum.93 Vilket är en konsekvens som kan komma att påverka samhället, vilket 

är uppbyggt på gemensamma värdegrunder. Gemenskap behöver inte enbart ses 

som något positivt, vissa grupper kan som en följd av en stark gemenskap 

uteslutas. Trots att gemenskap kan föra med sig konsekvenser poängterar Erik 

Allardt gemenskap som en betydelsefull resurs för individen att förverkliga 

andra värden som denne värdesätter.94
  

 

Att vara – Behovet av personlig utveckling, integration i samhällsaktiviteter, 

självaktualisering och att leva i ett slags harmoni med naturen. Indikationerna 

mäter till exempel till vilken del en person kan delta i beslutsfattandet i sitt liv, 

politiska aktiviteter, möjlighet för fritid och ett meningsfullt arbetsliv samt 

möjligheten att njuta av naturen.95 Ett relevant värde i att vara är 

självaktualisering vilket innebär att individen ses som oersättlig i en relation. 

Motsatsen till självaktualisering menar Erik Allardt är alienation, vilket 

uppkommer när en relation blir till en sakfråga och en individ exempelvis enbart 

ses som arbetskraft. Erik Allardt hänvisar till studier om att det finns ett 

samband mellan brist på aktiviteter under fritiden och social isolering. Centralt 

inom att vara är individens möjlighet att kontrollera vad som händer i dennes 

egna liv. En möjlighet som delvis begränsas och möjliggörs av politiska resurser 

och beslut, vilka kan stoppa en individ, men även verka gynnande.
 96Livskvalitet 

handlar om hur individen upplever relationer till människorna i dennes närhet 

men även samhället. Inom begreppet livskvalitet ryms de båda 

välfärdskategorierna att älska och att vara.97
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Analysmodellen som Erik Allardt utvecklat börjar med att mäta tillgången till 

materiella resurser; realiseringen av ”att ha”. Därefter kommer ”att älska”, vilket 

enligt Erik Allardt innebär att ett gott liv inte enbart handlar om att inneha 

resurser utan att individen även har ett behov av kärleksfulla relationer. ”Att 

vara” innefattar människans behov av erkännande och upplevda möjlighet att 

kunna påverka beslut som har betydelse för dennes liv. Forskarens uppdelning i 

att ha, att älska och att vara operationaliseras genom differentieringen av 

objektiva och subjektiva indikatorer.  

 
Tabell 1 Välfärd, lycka, levnadsnivå och livskvalitet enligt Erik Allardts indelning  

 
Objektiva indikatorer  

 

Subjektiva indikatorer  

 

Att ha  

(materiella och 

impersonella 

behov)   

1. Objektiva mätningar av 

levnadsnivå och miljömässiga 

villkor.   

4. Subjektiva känslor av 

missgynnsamhet/gynnsamhet när det 

gäller levnadsnivå.  

Att älska  

(sociala behov)  

2. Objektiva mätningar  av 

relationer till  människor. 

5. Olycka/lycka – subjektiva känslor 

angående sociala relationer. 

Att vara 

(Behovet av 

personlig 

utveckling)  

3. Objektiva mätningar av 

människors relationer till  

a) samhället och,  

b) naturen 

6. Subjektiva känslor av 

alienering/personlig utveckling.  

Källa: Allardt, Erik 1976 s. 93 (egen översättning) 

3.2 Avslutande ord 

För denna kvalitativa studie har vi inspirerats Erik Allardts modell att ha, att 

älska, att vara för att se hur, och om, dessa kan utläsas i individernas upplevelser 

av sin barndom i de berättelser som självbiografierna utgör. Modellen erbjuder 

en möjlighet att analysera de självbiografiska skildringarna utifrån både en 

objektiv och en subjektiv synvinkel, vilket vi finner ger en bredare och mer 

djupgående analys. Det teoretiska ramverket har även utformat arbetets syfte 

samt efterföljande frågeställningar.  
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4 Metodologiska tillvägagångssätt 

I den här delen av studien introduceras först den forskningsansats som studien 

har utgått från. Sedan presenteras det empiriska materialet, det vill säga tre 

självbiografier och de tillvägagångssätt vi utgått från för att finna empiri. 

Därefter presenteras analysmetoden och genomförandet av analysen. Slutligen 

redogör vi för kvalitativ forsknings tre kvalitetskriterier och för vår 

förförståelse. 

4.1 Kvalitativ ansats  

Då studiens syfte är att med hjälp av självbiografier se hur tre individer 

beskriver sina upplevelser och erfarenheter finner vi en kvalitativ ansats lämplig 

för studien. Detta för att vi är intresserad av de skildringar som framkommer i 

självbiografierna och vilken betydelse dessa beskrivs ha för individen som 

framför dem.98 Ett alternativt tillvägagångssätt kunde istället ha varit att använda 

en kvantitativ ansats för att på så sätt se till hur många gånger en upplevelse 

skildras, hur länge och hur ofta.99 En kvalitativ ansats ser vi som mer passande 

då vi vill se till vad som beskrivs och hur det skildras i denna studie.  

 

I den här studien utgår vi från abduktiva slutledningar, något som betyder att vi 

utgår från ett teoretiskt ramverk vilket skapar en grund för vad vi ämnar att 

observera i självbiografierna. Med utgångspunkt från det teoretiska ramverket 

pendlar vi i resultat och analys mellan empirin och teoretiska begrepp. Peter 

Sohlberg och Britt-Marie Sohlberg hänvisar till Charles S. Perice när de påstår 

att genom att använda abduktiva slutledningar skapas ett sammanhang åt det vi 

utläser ur självbiografierna och på så sätt blir de mer lättillgängliga. Abduktion 

möjliggör en mer kreativ process, vilket möjliggör nya erfarenheter och inte bara 

strikt logiska slutsatser.100 Den abduktiva slutledningen går från att observera 

enskilda fall till att dra slutsatser om andra aspekter.101 Detta exemplifieras i 

boken Kunskap i socialt arbete som att det faktum att människor säger hej till 

varandra kan ses eller tolkas som en ritual som, med hjälp av relationer och 

mekanismer mellan individer, skapar en sammanhållning mellan människor.102   
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4.2 Metod och urval   

 

Utifrån syftet pågick en längre diskussion om vilket material som ansågs vara 

intressant att studera. Vår ursprungliga tanke var att lyfta fram barns egna röster 

samt deras beskrivningar av sin upplevda verklighet. Då vi som författare 

befinner oss i slutet av en utbildning på grundläggande akademisk nivå kände vi 

det inte var lämpligt att genomföra en intervjustudie med barn, och vi såg inte 

heller någon naturlig ingång till att finna intervjupersoner med möjlighet att 

beskriva sina retrospektiva upplevelser. Vid ett tillfälle under 

planeringsperioden nämndes självbiografier som ett möjligt alternativ för att 

erhålla empiri. Detta alternativ fann vi etiskt försvarbart då vi inte intervjuar 

barn utan att ha en adekvat utbildning för det uppdraget.  

 

Vi har valt att använda självbiografier som empiri då det erbjuder ett 

inifrånperspektiv.103 Vidare finner vi att självbiografier är ett bra sätt att närma 

sig känslor och upplevelser hos individer. 
 
Självbiografierna erbjuder en inblick i 

individernas egna upplevelse av barndomen. Vad vi funnit när vi studerat 

huruvida självbiografier är ett lämpligt vetenskapligt material i forskning är att i 

bland annat Storbritannien har självbiografier som empiriskt material ökat under 

de senaste åren. Joanna Bornat och Jan Walmsley menar att självbiografier 

erbjuder författaren empowerment, då denne får möjlighet att genom berättelsen 

återuppleva sin berättelse. Enligt Joanna Bornat och Jan Walmsley så kan 

forskning som bedrivs med hjälp av självbiografier möjliggöra att röster, som 

inte annars skulle få chansen att blir hörda, offentliggörs.104  

 

Vi anser att användandet av självbiografier som empiri erbjuder en metod där 

marginaliserade grupper, eller de som inte haft möjligheten att på andra sätt 

redogöra för sin synvinkel, får chansen att beskriva sina upplevelser av deras 

levnadsvillkor.  Eftersom vårt syfte är att ta reda på hur individer beskriver sina 

erfarenheter finner vi att självbiografier är lämpligt material då det erbjudet det 

vetenskapliga värdet som behövs för att kunna bedriva arbetet. De utvalda 

självbiografierna är livsberättelser om personernas liv, det vill säga berättelser 

som personer valt att delge om sina liv, eller vissa delar av dem.105 Däremot är 

det också viktigt att vara medveten om att en berättelse har ett syfte, den ingår 

alltid i ett socialt sammanhang och i en kulturell och historisk kontext.106  

 

Efter att studiens ämne beslutats genomfördes en översiktig sökning över 

tillgängliga böcker inom det utvalda forskningsområdet. Sökningen resulterade i 

en av Värmlands sjukhusbibliotek sammanställd lista av böcker om barn till 
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missbrukande föräldrar.107 Baserat på denna lista samt det kriterieurval som 

presenteras här nedan valdes två livsberättelser ut; Hillevi Wahls Kärleksbarnet 

samt Morgan Allings Kriget är slut. Urvalet bör alltid utformas med hjälp av 

teorin, det vill säga studiens utgångspunkt, något som vi hade i åtanke när 

materialet valdes ut.108 Kriterieurvalet utformades enligt följande: 

 

 Självbiografierna ska skildra svenska förhållanden, och detta under ett 

ungefär snarlikt tidsspann, i det här fallet att huvudpersonerna har varit barn 

under 1960- 80 talet.  

 En, eller båda, av de biologiska föräldrarna ska ha levt med en 

alkoholproblematik under barnets barndom. 

 

För att finna ytterligare material till studien utgick vi från de ovan nämnda 

kriterierna och valde som en följd av dem ut Jessica Anderssons När kalla nätter 

plågar mig med minnen av hur det var. Urvalet av empirin baseras på en önskan 

om att personerna ska ha vuxit upp under en period där svensk lagstiftning, 

normer och regler varit snarlika. Empirin utgörs av enbart tre exempel och de 

upplevelser som individer har av sin barndom kan variera och se annorlunda ut 

mot de berättelser som vi studerat. De tre självbiografierna som valdes utifrån de 

ovan beskrivna kriterierna presenteras kortfattat här nedan. 

4.2.1 Tre självbiografier  

I boken Kriget är Slut berättar Morgan Alling om sina erfarenheter av flera 

svenska kommuner under hans barndomstid.109 Morgan Alling, född 1968, 

berättar om sin barndom med en alkoholiserad mamma, en frånvarande pappa 

och en lillebror. I boken som publicerades 2010 berättar han hur han, 

tillsammans med brodern, för första gången skiljs från mamman vid fyra års 

ålder. De båda syskonen lämnar moderns hem och förflyttas till ett barnhem, 

men skiljs sedan åt. 

 

Berättelsen skildrar erfarenheter av socialtjänsten och flera förflyttningar mellan 

fosterhem och mellan olika skolor. När Morgan Alling går i andra klass hamnar 

han till slut i en familj med, vad han beskriver det som, en kärleksfull fosterfar. 

Även hos fosterpappan Martin fortsätter dock problemen och Morgan Alling 

beskriver hur han tar till humor och teater för att hantera svårigheter. Boken 

består av 329 sidor, ungefär 50 sidor har uteslutits som material till analysen då 

de skildrar senare händelser i livet.  
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Under 2009 publicerades Jessica Anderssons bok När kalla nätter plågar mig 

med minnen av hur det var.110
 I boken berättar hon om en barndom med en 

missbrukande mamma under början av 1970-talet och framåt. Efter födseln 

bodde familjen, bestående av henne själv, brodern Johan och föräldrarna i 

Stockholm. Innan Jessica Anderssons föddes år 1973 hade hennes mor fått en 

son vid namn Stefan som placerades i ett fosterhem i Hagfors. Saknaden efter 

det bortlämnade barnet beskrivs i boken som det som drev mamman att 

tillsammans med Jessica och hennes bror Johan flytta till Hagfors, medan 

pappan stannade kvar i huvudstaden.  

 

Ytterligare två syskon föds in i familjen och de flyttar till den mellanstora staden 

Lidköping där hon skildrar en barndom med en missbrukande mamma och 

moderns många vänner och pojkvänner. I hemmet förekom våld bland de vuxna 

och alkoholen ses av Jessica Andersson som evigt flödande. Jessica Andersson 

beskriver det som att mamman när Jessica är runt tio år helt plötsligt försvinner 

och ingen vet om det beror på en fängelsevistelse eller om det är för att lugna 

nerverna. I texten framkommer att socialtjänsten efter mammans försvinnande 

fick upp ögonen för syskonskaran och ingrep genom att flytta barnen. De 

fosterhem som hon placeras i beskrivs som hem där orättvisor, bråk, utanförskap 

och hot förekommer. Sången beskrivs som hennes sätt att fly från det jobbiga 

och tankarna om att visa andra att hon inte ska bli som sin mamma framträder 

som en viktig drivkraft i Jessicas Anderssons liv. Boken är 224 sidor lång, vår 

uppskattning är att ungefär 80 sidor inte har tagits med i analysen på grund av 

att de skildrar händelser efter att Jessica Andersson fyllt arton år. 

 

Kärleksbarnet publicerades år 2006 och i denna livsberättelse får läsaren följa 

Hillevi Wahls skildring av hennes barndom under 1970-talets början och framåt. 

I självbiografin målar Hillevi Wahl upp en tillvaro med en mamma och pappa 

som missbrukar alkohol.111 Pappan beskrivs som frånvarande och mamman sägs 

spendera mycket av sin tid i bingohallen. Under de första levnadsåren bor 

familjen i Stockholm, men som liten flyttar Hillevi Wahl och föräldrarna till 

Malmö. Föräldrarna separerar och Hillevi Wahl blir kvar hos mamman, en 

mamma som hon skildrar ett komplicerande förhållande till. Hemmet beskrivs 

som smutsigt och stökigt, Hillevi Wahl beskriver tillfällen då hon får ansvara för 

sig själv eftersom föräldrarna är upptagna med sitt. Vid fjorton års ålder väljer 

hon att flytta till pappan, detta efter att mamman åter igen varit full och legat 

utslagen i köket. Livet hos pappan blir inte riktigt som Hillevi Wahl tänker sig, 

hon förblir ensam och beskriver hur hon även där får ta huvudansvaret. Hillevi 

Wahls bok innehåller 280 sidor, ungefär 90 av dem sidorna har inte varit en del 

av analysmaterialet eftersom de skildrar senare upplevelser under hennes liv. 
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4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen utgör vår metod och används även som ett 

analytiskt tillvägagångssätt i resultat och analyskapitlet.  

 

Metoden för analysen har inspirerats av Berit Lundman och Ulla Hällgren- 

Graneheims definition av kvalitativ innehållsanalys, vars fokus ligger på att 

tolka och urskilja likheter och skillnader i texter.112 Den kvalitativa 

innehållsanalysen anser vi vara en användbar analysmetod i den här studien då 

vi åsyftar att se till de skillnader, likheter och mönster som framträder i analysen 

av texterna. Ett naturligt tillvägagångssätt att finna dessa skillnader, likheter och 

mönster erbjuds genom en analys av de manifesta och latenta budskapen. Det är 

dock viktigt att som forskare inte försöka tvinga fram tolkningar ur texter. Det 

behöver inte alltid finnas en underliggande mening i det som sägs eller skrivs.113  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen inleds med att en analysenhet väljs ut,114 i den 

här studien utgörs analysenheten av de tre självbiografierna. Efter att vi, studiens 

författare, noggrant ha läst igenom självbiografierna påbörjades analysen av det 

material vi läst. När texter analyseras har kontexten i vilken texterna skrivits 

betydelse, en text kan inte tas ur sitt sammanhang utan helheten behöver förstås 

för att texten ska få ett sammanhang.115 Detta är något vi har försökt att ha i 

åtanke då vi i analysen framställt det som självbiografierna skildrat.  

  

Samtliga självbiografier lästes av studiens båda författare, därefter diskuterades 

de begrepp som enligt Berit Lundman och Ulla Hällgren- Graneheim utgör den 

kvalitativa innehållsanalysen. En text kan delas upp enligt de två olika 

begreppen; latent och manifest. Den latenta delen handlar om vtextens budskap, 

det vill säga vad författaren, mellan raderna, uttrycker i sin framställning. 

Textens latenta budskap uttrycks i form av teman och är på en mer tolkande 

nivå. Den manifesta delen handlar om innehållet i texten, det som uppenbarar 

sig med framställningen och beskrivs i analysen genom kategorier. Genom att 

kombinera vår tolkning av framställningarna i form av en analys av det latenta 

budskapet och manifesta innehållet möjliggörs en djupare analys av 

livsberättelserna. 

 

Till en början gick vi tillsammans igenom det vi reflekterat över och det 

huvudsakliga innehållet i texterna, därefter delade vi in texten i olika domäner. 

Indelandet i dessa domäner utgör en första tolkning av texter, då av en lägre 

grad, och skapar en viss struktur.116 Domänen i studien representerar vårt syfte 
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och efterföljande frågeställningar och blir således: materiella, ekonomiska och 

sociala aspekter samt välfärdsinstitutioner.  

 

Enligt Berit Lundman och Ulla Hällgren- Graneheim är meningsenheter det som 

ger texten sin mening, dessa kan vara ord/meningar eller stycken som fångar 

textens budskap. När analysen genomförs genomgår meningsenheterna en 

kondensering, vilket innebär att texten förkortas och görs mer lätthanterlig. 

Sedan skapas koder för att lyfta analysen till en allt högre nivå.117 Till en början 

kodade vi berättelsernas innehåll genom att använda olika färger för att utläsa 

mönster i texterna. Dessa färgkoder skrevs därefter upp på en whiteboard för att 

tydliggöra vad vi funnit i texterna. När koderna tydliggjordes fann vi meningar, 

ord, urklipp som inte ansågs vara relevanta för studien och dess syfte. De 

borttagna delarna berörde bland annat individernas motståndskraft gentemot 

situationen de befann sig i samt upplevelser de skildrar som hänt efter den 

avgränsade åldern arton. De kvarvarande koderna skapade därefter 

samlingsbegrepp, med liknande innehåll, som utgör våra sju kategorier. Dessa 

kategorier ändrades vid ett flertal gånger under analysens gång. Slutligen 

utkristalliserades tre övergripande teman. Med utgångspunkt från kategorierna 

skapades teman som binder samman kategorierna och deras latenta, 

underliggande, budskap.118 Dessa är enligt följande: vuxnas omsorg, relationer 

och personer och miljöer utanför familj/fosterhemsföräldrarna.  

4.4 Alternativa tillvägagångssätt  

När vi valde metod för arbetet hade vi studiens omfattning, tidsgränsen på ett 

visst antal veckor, etik och tillgång till material/intervjuer i åtanke. Föreliggande 

studie kunde ha genomförts med intervjuer som utgångspunkt, något som kunnat 

möjliggöra att frågor ställdes direkt till individerna och inte som i vårt fall till 

texter framställda av individer. Orsaken till att vi valde att inte genomföra 

intervjuer beror främst på vår åsikt att ämnesområdet inte ger självklara 

individer att studera och därmed skulle det vara svårt att finna informanter som 

möjligtvis kunde intervjuas med koppling till ämnesområdet.  

 

Ett annat potentiellt tillvägagångssätt skulle kunna ha varit att utföra 

fokusgrupper, i sådana kunde individerna diskutera betydelsen av sociala, 

materiella och ekonomiska aspekter samt hur de upplevt mötet med 

välfärdsinstitutioner. Anledningen till att vi valde att bortse från detta sätt att 

inhämta empiri var att vi anser att ämnesområdet inte lämpar sig för en 

fokusgrupp. Dessutom vill vi inte ta reda på varför de har vissa uppfattningar, 

utan vi är intresserade av att se hur individer beskriver erfarenheter.119 
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Självbiografier ses av oss som ett bra alternativ till intervjuer och andra 

kvalitativa forskningsmetoder som strävar efter att erhålla information om hur 

människor skildrar sina upplevda erfarenheter.  

 

När analysmetoden för studien valdes övervägde vi mellan att genomföra en 

diskursanalys eller att istället använda en kvalitativ innehållsanalys. Orsaken till 

att vi valde att inte göra en diskursanalys beror på att vi inte ämnar att se till hur 

individerna språkligt framför sina upplevelser, utan snarare vill se vad och hur 

de beskriver.120 Ett annat alternativ som valdes bort i och med valet av att göra 

en kvalitativ innehållsanalys var den narrativa analysen. Vi gjorde bedömningen 

att den som analyserar empirin och den som läser studien med innehar en stor 

roll i forskningsprocessen och därmed riskeras att helheten i det som empirin 

framför att gå förlorad.121
   

4.5 Kvalitativ forsknings kvalitetskriterier   

Enligt Staffan Larsson finns det tre kvalitetskriterier som bör beaktas när en 

kvalitativ undersöknings framställning som helhet genomförs samt bedöms.122 

Här nedan redogör vi för dessa och vi för ett vidare resonemang kring dessa 

under den metodologiska reflektionen i diskussionsavsnittet.  

 

Intern logik – Staffan Larsson hänvisar i sin artikel till Howe och Eisenhart som 

menar på att intern logik handlar om att det ska finnas en harmoni mellan 

forskningsfrågorna i arbetet, datainsamlingen samt den analys som används.123 

Vidare menar Staffan Larsson att kriteriet uppfylls om alla delar i arbetet kan 

kopplas till en helhet.124
  

 

Etiskt värde – Ett kriterium som hänvisar till att vetenskapliga studier förhåller 

sig till en god etik och att ny kunskap vägs mot skyddande av individer som 

genom sitt deltagande bidrar till införskaffandet av den nya kunskapen.125
  

 

Perspektivmedvetenhet - Detta kriterium handlar om att tydliggöra den 

utgångspunkt som tolkningarna i resultat och analys grundas på. Enligt Staffan 

Larsson anses tanken om att sanningen är relativ vara dominerande i dagens 

samhälle. Därmed blir alla beskrivningar perspektivbundna och skapas av våra 

föreställningar om saker och ting.126 

4.6 Forskarnas förförståelse          
                                                 
120

 Boréus, Kristina, 2011a s.150ff 
121

 Boréus, Kristina, 2011b s.143f 
122

 Larsson, Staffan, 2005 s.3 
123

 Ibid, s.7 
124

 Ibid, s.9 
125

 Ibid, s.9 
126

 Larsson, Staffan, 2005 s.3 



27 
 

 
 

Inom den kvalitativa forskningen har forskaren en betydelsefull roll, därmed är 

det av stor vikt att försöka bortse från sina egna föreställningar samt 

värderingar.127
 Ett redogörande för forskarens förförståelse gör att den som läser 

forskningen eller studien får ett tydliggörande av vilket perspektiv forskaren har. 

Eftersom vår roll som författare i den här studien kan komma att påverka 

resultatet anser vi det vara relevant att skildra denna förförståelse. 

 

Ingen av oss har personligen upplevt det som individerna skildrar i sina 

livsberättelser. Under vår utbildning på socionomprogrammet har vi emellertid 

erhållit kunskap som kan ha betydelse för analysen av materialet. Som en del i 

ett informationssamhälle där information flödar kring sociala problem och barns 

utsatthet har detta naturligtvis påverkat vår syn på fenomenet. Dessutom har vi 

tagit del av den debatt som följde i och med vanvårdsutredningen, som nämnts i 

inledningen. För att försöka förhålla oss neutrala till det ämne vi studerat har vi 

reflekterat över de värderingar och tankar vi har haft som berör utsatta barn och 

hur de kan komma att beskriva deras levnadsvillkor. Före studiens 

genomförande upplever vi att vi har haft en föreställning om att dessa barn 

skulle skildra sina upplevelser enbart på negativa sätt och att det knappt skulle 

finnas några glädjeämnen att läsa om. Detta kan ha påverkat vår bild av hur 

dessa individer kunde tänkas skildra kontakten med de sociala myndigheterna. 

Under analysen av självbiografierna har vi försökt att bortse från våra egna 

föreställningar och istället se materialet utifrån sin egen kontext. 
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5 Resultat och analys  
 

Här nedan har resultatredovisningen kopplats samman med analysen av 

självbiografierna. Vårt teoretiska ramverk har varit utgångspunkten för 

kategoriseringen av självbiografierna, och i analysen har vi tolkat de teman och 

kategorier som presenteras som betydelsefulla områden i individernas liv. I de 

tre självbiografierna har våra teman; vuxnas omsorg, personer och miljöer 

utanför familj/fosterhemsföräldrarna samt relationer framkommit i varierande 

utsträckning. Något som har lett till att barnets sociala relationer till andra i 

dennes omgivning har fått en större del i resultatet då detta av oss upplevs 

beskrivas i en större utsträckning i de tre berättelserna.   

5.1 Vuxnas omsorg 

Det första temat som kategorierna berör är författarnas skildringar om hur de 

vuxna i deras hemmiljö tar hand om barn och hushåll samt hur individerna 

upplever den ekonomiska och materiella levnadsstandarden. Detta behandlas i 

kategorierna Den sociala omsorgen i föräldrahemmet, Den sociala omsorgen 

hos fosterhemsföräldrarna och Den ekonomiska och materiella situationen. 

Dessa tre kategorier visar på hur individerna uppfattar föräldrarnas förmåga att 

ta hand om barn och hushåll. Vi har utifrån texterna förstått att de vuxnas 

omsorg påverkar hur individerna uppfattar sin omgivning och villkoren för deras 

barndom. 

5.1.1 Den sociala omsorgen i föräldrahemmet   

Den här kategorin behandlar individernas skildringar av hur de upplevt hur de 

har tagits hand om när de fortfarande bott hemma med föräldern/föräldrarna. I 

berättelserna framkommer det en varierad tillgång till dessa aspekter, vilket 

beskrivs bland annat genom att huvudpersonerna ibland sover i sängar utan 

underlakan, saknar kläder samt att det finns en brist på mat. Det som 

framkommer i nedanstående stycke återspeglar det som presenterats i forskning 

om barn som växer upp tillsammans med föräldrar med alkoholproblem.  

 
För en som inte har växt upp i ett missbrukarhem, kan det vara svårt att förstå hur 

mycket det är som vanliga föräldrar lär sina barn utan att ens tänka på det. Tvätta 

händerna. Borsta tänderna. Ha rena kläder. Äta frukost. Passa tider. Listan kan bli hur 

lång som helst. 

Hemma hos oss fanns inte alltid mat, inte självklart lakan i sängen. Var jag smutsig, var 

det sällan någon som påpekade att jag skulle tvätta mig. Vad som helst kan bli normalt 

för ett barn. Man lär sig av hur det är omkring en. Bra eller dåligt, rätt eller fel. 

Det är så här det är.
128
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I ovanstående avsnitt framträder det som att Jessica Andersson upplever att 

hennes mamma inte visat omsorg om henne som barn, vilket går i linje med det 

Margaret Cork beskriver då hon menar att det för barn som lever i miljöer där ett 

missbruk förekommer finns mycket som tyder på att den sociala omvårdnaden 

brister.129 

 

Ett annat perspektiv som, i likhet med Jessica Anderssons skildringar, visar 

upplevelser av den sociala omvårdnaden är Hillevi Wahls genomgående 

beskrivning av hur hennes barndom består av situationer där hon far illa på 

grund av bristande social omvårdnad av båda föräldrarna. Ett exempel är när 

hon skildrar hur mamman hanterar sin dotters nyfikenhet med att placera hennes 

händer på en varm platta, vilket resulterade i brännskador.130 Detta stämmer 

överrens med vad Particia L. Kohl m.fl. menar när de hävdar att många av de 

barn som upplever våld i hemmet även lever med en förälder som har 

missbruksproblematik.131 De upplevelser som Hillevi Wahl skildrar återses även 

i Kathryn Hildyard och David Wolfes betonande av att vanvård inte 

nödvändigtvis behöver skildra specifika händelser som visar på bristande 

omsorg, istället kan det handla om mönster som inte alltid är synliga för 

utomstående. Kathryn Hildyard och David Wolfe belyser också att denna 

vanvård har en stor psykologisk påverkan på individerna eftersom den ofta 

utspelar sig i de relationer som bör ha en positiv påverkan på barnet.132
  

 

De första levnadsåren när personerna i självbiografierna fortfarande bor hemma 

hos sina föräldrar framträder som präglade av utsatthet och en ständig oro.  

Redan när jag såg bilen utanför vårt hus började det göra ont i magen. Bara hon inte 

sitter och dricker, bara hon inte… Jag mumlade för mig själv som en besvärjelse. Men 

när jag öppnade dörren och tittade rakt in i köket där mamma satt i dunklet med sitt 

vinglas, så åkte tyngden över mina axlar ända ner i magen och lade sig där som en stor 

sten.
133

  

Citatet ovan belyser oron hos individerna över vad som väntar där hemma. De 

ställer sig frågan om föräldern är hemma och dricker alkohol när de kommer 

hem från skola eller om mammas alla kompisar kommer över på kvällen för 

att dricka och ännu en kväll slutar med våld och bråk. Att barn oroar sig för 

sin situation och över föräldrarna benämns i Louise O’Connor m.fl. forskning 

om vanvård.134 Forskningen påvisar att för barn som växer upp i familjer med 

missbruk är vanvård vanligt förekommande, situationen där hemma beskrivs 

som kaotisk och som en följd av de hektiska förhållandena bär barnen med sig 
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känslor av spänningar och oro. Anne-Marie Laslett m.fl. för ett liknande 

resonemang, där de menar att det i många fall är vårdnadshavarens missbruk 

som leder till att familjen aktualiseras inom socialtjänsten.135
 

Ett visst undantag från föregående beskrivningar av den sociala omsorgen ser vi 

i Morgan Allings självbiografi då den skiljer sig något från hur de andra 

författarna upplever hemsituationen.136 Likt de andra två skildringarna beskrivs 

att hemmet ofta besökta av fulla människor, att fylla och våld är vanligt 

förekommande och att det är smutsigt och rörigt. Det som beskriv är flera 

situationer då modern, trots att andra påkallat hennes uppmärksamhet, tagit väl 

hand om Morgan Alling och hans bror. Vår tolkning av situationen att Morgan 

Alling, till skillnad från de andra, inte upplever detta i lika negativa termer. Den 

skildring som Morgan Alling ger av sin mor stämmer således inte överens med 

Margaret Corks beskrivning av att barn till föräldrar med alkoholproblematik 

inte får den sociala omsorgen tillgodosedd.137
   

5.1.2 Den sociala omsorgen hos fosterhemsföräldrarna 

Vi ser vissa karaktäristiska drag i berättelserna där individerna blivit 

omhändertagna, det vill säga Morgan Alling och Jessica Andersson. De det 

beskriver om sina upplevelser av social omsorg i fosterhemsmiljö skildras i både 

positiva och negativa termer. Detta visar sig i berättelserna då de skildrar hur de 

upplever situationer som uppstår i fosterhemmen som annorlunda, mer 

vanvårdande samt en mer sträng uppfostran med mer förhållningsregler. För de 

båda som tidigare upplevt våldsamma situationer i sin hemmiljö, utan att själva 

varit personligt utsatta, skildras nya upplevelser av våld som citaten nedan visar 

på.  
- Hör du inte vad jag säger? 

Han står böjd över mig och håller hårt i armen. Plötsligt tjongar det till i huvudet. En 

örfil.
138

 

 

I citatet här ovan beskriver Morgan Alling en av de situationer som kantas av 

våld och hot mot honom personligen under den tid som han bor hos Kjell-Åke 

och Ulrika.  

Ytterligare en beskrivning som innefattar våld och otrygghet ges av Jessica 

Andersson:  

När sedan även Kerstin sa något som antydde att jag »höll på att bli precis som min 

mamma« var det som om någonting brast i mig. På bordet stod en tung, stor kristallskål 

med frukt, den tog jag. Det var mycket nära att jag slängde den på henne. 
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Kerstin försökte inte hindra mig. Hon lutade sig tillbaka i soffan och lade armarna i 

kors: 

- Släng den då! Gör det! 

Jag sansade mig, satte försiktigt ner skålen och bad dem ringa Anna. 

- Jag måste härifrån.
139   

 

Morgan Alling och Jessica Anderssons skildringar visar att de i någon form är 

huvudpersonerna för de våldsamma situationer som beskrivs. Många av de barn 

som befinner sig i utsatta situationer har erfarenheter av våld och detta stämmer 

överens med det som Louise O’Connor m.fl. visar på i deras undersökning om 

familjer med risk för samhällsinsatser. De menar att många av barnen i dessa 

familjer har bevittnat och själva blivit utsatta för våld innanför hemmets 

väggar.140  

 

Efter att Morgan Alling bott ett tag hos Martin och Elisabeth framkommer det 

att Elisabet är psykiskt sjuk och inte klarar av att bo hemma med familjen, 

fosterföräldrarna separerar och Martin blir ihop med en ny kvinna.  

Farsan märker inte förfallet, eller så är han för trött för att orka göra någonting åt det. 

Han jobbar jämt för att få ihop till hyran, och när han kommer hem är han så trött att 

han bara vill ha lite roligt med oss. Han skojar och skrattar, men jag kan se att det inte 

är min farsa längre, att det finns en sorg i honom.
141

   

Det som vi ur de ovanstående citaten ser som karaktäristiskt är att individerna 

upplever en ensamhet, att de inte blir synliggjorda i den nya familjen. Vi ser 

även det i Morgan Allings fall uppstår en situation av vanvård när han är 

placerad i fosterhem, detta eftersom hans skildring tyder på att han upplever en 

misär i den miljö han befinner sig i. Kathryn Hildyard och David Wolfe menar 

att vanvård som inte innefattar fysisk eller sexuell misshandel inte behöver 

utgöras av något specifikt mönster. De menar att det snarare är ett 

händelseförlopp som löper över en längre period då vanvården utspelar sig i 

relationen mellan barnet och vårdnadshavaren.142 För barn som bor i 

fosterhemsfamiljer kan vanvården fortsätta och i vissa fall även förvärras. Detta 

visar också Anita Cederström på i sin forskning då hon belyser att det för många 

barn innebär att deras levnadssituation förvärras efter att de hamnat i ett 

fosterhem.143  

 

Det som framkommer i Morgan Alling och Jessica Anderssons skildringar av 

sin boendesituation tyder på det som Kathryn Hildyard och David Wolfe 

beskriver som att vanvård inte behöver betyda specifika skeenden där barn farit 
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illa, det kan istället handla om upprepade situationer.144
 Mellan samtliga 

berättelser finns det här en likhet i att de upplevt olika former av vanvård under 

olika perioder i barndomen.  

5.1.3 Den ekonomiska och materiella situationen  

I den här kategorin behandlas de skildringar som individerna gör av den 

ekonomiska och materiella levnadsstandarden. I både Morgan Alling och Jessica 

Anderssons självbiografier framkommer det att de när de fortfarande bott i det 

föräldrahemmet delat rum med sina syskon och ibland även med 

föräldern/föräldrarna.  
 

VI LIGGER I DUBBELSÄNGEN i sovrummet. Lampan på nattduksbordet är tänd och 

sprider ett varmt ljus. Min lillebror Stefan sover redan i sin barnsäng men jag har 

kämpat mot sömnen i väntan på att mamma ska komma och natta mig.
145

  

 

Senare i Morgan Allings självbiografi framkommer det att han i den 

fosterhemsfamiljen där han bor fram tills han flyttar till eget boende får ett eget 

rum.  
- Här är ditt rum. 

Det är ganska stort: en våningssäng längs ena väggen, ett skrivbord och en bokhylla 

fylld med böcker och leksaker längs den andra. På väggarna hänger en stor världskarta 

och olika tavlor och affischer, och på ett litet bord står ett akvarium med små blå och 

röda fiskar. 

- Wow, säger jag och går långsamt fram till akvariet. Guppyfiskar. Jag kryper in i den 

undre sängen. Där har de gjort som en myshörna. 

- Ja, där kan du ligga och läsa och så sover du i den övre sängen. 

Jag tar tag i sängbrädan och svingar mig upp. De blir imponerade. Jag tittar ut över 

mitt nya rum. Det är magiskt. Mitt rum.[…]
146

 

 

I citatet ovan beskrivs hur vetskapen om att ha ett eget rum upplevs, en skillnad 

gentemot hur situationen tidigare varit. Detta är något som går i linje med det 

Jan Jonsson m.fl. funnit i sin forskning om att barn som växer upp i familjer där 

de ekonomiska tillgångarna är knappa oftast bor i lägenheter och är 

trångbodda.147  

 

Detta står i kontrast till Hillevi Wahls skildring där hon beskriver bostäderna 

som hon bor i tillsammans med sin mor och ibland far, både i Stockholm och i 

Malmö, som rymliga. Utifrån hennes skildringar utläses att hon under hela 

barndomen haft tillgång till ett eget rum.148 Detta framkommer även i 

forskningen som genomförts av Anne Harju och Louise O’Connor m.fl. där de 
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menar att de flesta barn i ekonomiskt utsatta situationer har en låg 

boendestandard.
149   

Den ekonomiska situationen för individerna när de fortfarande bor i 

föräldrahemmet präglas av att familjens ekonomi är ansträngd. Gemensamt för 

Morgan Alling och Jessica Andersson, även periodvis Hillevi Wahl, är att 

modern varit ensamstående och levt ihop med sina barn.  

 
- I DAG SKA VI KÖPA BYXOR, MORGAN.                                                                       

- Till mig!  

- Det vet la du.  

Mamma är på bra humör. Ture är tillbaka från fängelset och hon har fått pengar från 

Försäkringskassan.
150

 

 

Den ekonomiska utsattheten kan skildras på olika sätt, genom brist på mat eller 

brist på kläder.  

Vi hade aldrig mycket pengar hemma hos oss, men riktigt utan var vi inte heller. Jag 

fick knickers i röd sammet, knäppta en bit nedanför knät.
151

  

[…]Vi hade ofta ingen mat hemma och inga pengar att köpa för. En gång gick jag till 

affären och stal en Skogaholmslimpa.
152

  

 

De ovanstående citaten visar på är att när bidragspengarna från 

försäkringskassan kommer in på kontot går ekonomin ihop för familjen. Anne 

Harju beskriver det som vardagligt att leva på pengar från välfärdsstaten för de 

barn som växer upp i familjer med ansträngd ekonomi. Vidare beskriver Anne 

Harju i sin forskning om barn i utsatta situationer att familjekonstellationen i 

dessa barns liv ofta består av en ensamstående mödrar som ensamma har det 

övergripande ansvaret samt försörjningsansvaret. Detta är något som också 

återfinns och beskrivs i samtliga självbiografier.153
 

 

Hillevi Wahls skildrande av den ekonomiska situationen går inte i linje med den 

forskning vi tagit del av då det i skildringarna inte ges en lika tydlig bild av 

familjens ekonomi som ansträngd.  

 
[…]Jag hade så gärna velat köpa nya kläder, sådana där som alla andra i klassen 

hade. Men mamma sa att vi inte hade råd. Vi hade aldrig råd.  

Men varför spelar du bort så mycket pengar på bingo då? sa jag surt.  

Första varningen! sa mamma
154

 […] 
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Ovanstående citat visar att Hillevi Wahl upplever sin tillgång till materiella 

saker, i det här fallet kläder, utifrån ett resonemang kring vad som anses vara 

normalt. Hon skildrar sin egen tillgång till saker baserat på vad hon upplever att 

andra erhåller, eller vad andra och då framför allt jämnåriga äger. Hennes 

beskrivning av att hon inte kan köpa nya kläder tyder på att hon ser den 

ekonomiska situationen som ett hinder för att klä sig som andra barn i hennes 

närmiljö. Det som skildras i hennes självbiografi utöver detta tyder ändå på att 

hon, till skillnad från som Morgan Alling och Jessica Andersson beskriver det, 

inte har gått utan mat eller saknat kläder att ha på sig. Detta står därmed i 

kontrast mot den forskning som Anne Harju bedrivit angående familjer med 

ansträngd ekonomi.155 

 

Upplevelsen som skildras här ovan kan även kopplas till det Anne Harju betonar 

som att barnen i ekonomiskt utsatta situationer gärna beskriver sin situation 

utifrån jämförelser kring vad personer i deras närhet äger.156 Ytterligare en 

forskare som stödjer denna iakttagelse är Stina Fernqvist som menar att 

individernas chans att påverka sin materiella tillgång minskar på grund av att de 

som barn besitter ett minskat handlingsutrymme.157
 I ovanstående situation där 

Hillevi Wahl ifrågasätter att modern spelar bort pengarna återses en koppling till 

det som Stina Fernqvist beskriver som det minskade handlingsutrymmet. 

Skildringen tyder på budskapet att det är modern som bestämmer vad pengarna 

ska läggas på och ingen annan. Därmed går det att uttolka att Hillevi Wahl 

upplever att hennes ekonomiska situation faktiskt är ansträngd.  

 

När Morgan Alling och Jessica Andersson väl kommer till sina fosterhems 

belyses inte ekonomiska frågor på samma sätt. När de placerats framställs andra 

aspekter, som exempelvis de sociala relationerna, som mer betydelsefulla. Det 

blir, enligt oss, tydligt att den ekonomiska situationen förbättras, medan andra 

delar framträder på ett annorlunda sätt än tidigare.  

5.2 Relationer till biologiska föräldrar/fosterhemsföräldrar  

I de tre självbiografierna återfinns flera beskrivningar som rör relationen till 

föräldrarna samt relationen till fosterhemsfamiljerna. I underkategorierna 

Relation mellan barn och biologisk förälder samt Relation mellan barn och 

fosterhemsföräldrar behandlas dessa beskrivningar.  

5.2.1 Relation mellan barn och biologisk förälder  

Den här kategorin berör hur individerna upplever relationerna till sina biologiska 

föräldrar. En persons relation till de biologiska föräldrarna kan präglas av både 
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positiva och negativa erfarenheter. Något som vi även finner i de skildringar 

som Morgan Alling, Jessica Andersson och Hillevi Wahl delger. Det finns i 

självbiografierna en tendens till att huvudpersonerna i yngre ålder beskriver 

relationen till föräldrarna, och då främst modern, som kärleksfull.  

 
[…]- Morgan, älskling! 

Jag står still en stund. Måste se om det verkligen är mamma. Sedan springer jag fram 

till henne men blir så glad att jag inte kan hoppa upp i hennes famn. Istället slänger jag 

mig på sängen, klättrar över på andra sidan och hoppar upp på en stol.
158

  

 

När jag var liten och gick i skolan, hoppades jag alltid att dammsugaren skulle vara på 

när jag kom hem framåt eftermiddagen. Ljudet av en dammsugare gör mig fortfarande 

glad, för när mamma var nykter så städade hon. Doften av Ajax och Vim spred sig 

hemma hos oss, ren lukt. Då blev jag lugn. Mamma stod upp, då var allt bra. Jag 

avgudade henne.
159

 

 

Till skillnad från de andra två självbiografierna är det i Hillevi Wahls fall inte 

relationen till modern som skildras som kärleksfull, utan det är pappan som 

hon i yngre ålder beskriver i kärleksfulla termer:  
 

Ska vi åka hem, pappa? 

Ja, mitt lilla knyte, det gör vi, sa han och smekte min kind. 

Hör du? sa han när vi kom ut 

Hör du rödhaken? Den kan låta precis som Charlie Parker. 

 Jag log och höll honom hårt i handen. 

Jag hade alltid varit pappas flicka.
160

  

 

 

Vi finner att det i skildringarna läggs en stor vikt vid hur huvudpersonerna 

uppfattar relationen till sina föräldrar. Det som föräldrarna gör för barnets skull, 

eller utsätter barnet för, är något som genomgående lyfts fram i berättelserna. 

Detta är något som överensstämmer med Anna-Bodil Bengtsson och Ingegerd 

Gavelin iakttagelser om att samspelet mellan barn och föräldrar har en stor 

påverkan på barnet.161  

 

Relationen till föräldrarna skildras av samtliga individer som komplicerad och 

svårbegriplig och belyser komplexiteten i deras familjerelationer. Ju äldre 

personerna blir desto mer belyses en annan, mer negativ och komplicerad, 

aspekt av relationen till föräldrarna. Denna dubbelsidiga aspekt menar Anna-

Bodil Bengtsson och Ingegerd Gavelin är ett vanligt förekommande etiskt 

dilemma i relationen mellan barn och föräldrar i familjer där alkoholmissbruk 
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förekommer.162 Hillevi Wahl visar på en medvetenhet om att modern inte är 

densamma person när hon dricker som när hon är nykter. 

 
Mamma var som dr Jekyll och mr Hyde. […] Hon kanske till och med hade förvandlat 

sig så att hon liknade min mamma. För det var som om hon hade två ansikten, ett bak 

och ett fram. Det ena var ljust och vackert och tillhörde en mamma som var snäll. […] 

Det andra ansiktet var mörkt och förvridet och elakt. När hon hade det ansiktet på sig 

gick solen i moln inne i lägenhetsdunklet.
163

 […]  

 

Den här ambivalensen synliggörs vidare i följande skildring av Jessica 

Andersson;  
 

Kerstin bakade tårta varje gång jag hade födelsedag och sedan väntade vi på mamma. 

Mamma sa varje år att hon skulle komma. Vi visste aldrig hur det skulle bli med det.
164

  

 

Även Morgan Alling beskriver en komplicerad relation till modern, detta 

tydliggörs bland annat i följande citat när han vid femton års ålder åter igen 

träffar modern. Mötet beskrivs som att alla de känslor han försökt dölja kommer 

upp till ytan igen:  
 

Inom mig bubblar det upp känslor som jag inte trodde fanns. Lycka, förakt, längtan, 

hat, oro, glädje. Så många frågor. Samtidigt vill jag inte veta.
165

  

 

I de ovanstående citaten går det att uttolka en viss ambivalens, de positiva 

känslorna angående mödrarna och relationen till dem kombineras med mindre 

positiva känslor som tycks påverka den sammantagna upplevelsen av relationen. 

Familjerelationernas betydelse för en individ är något som Marianne Cederblad i 

en studie tar upp, hon menar att rimliga levnadsvillkor är en förutsättning för att 

dessa relationer ska vara i harmoni.166
 Utifrån de citat som skildrats här ovan och 

den sammantagna bilden av självbiografierna ser vi att avsaknaden av harmoni 

är bidragande till varför relationerna ses som komplicerade och även varför 

ambivalens påvisas.   

 

I självbiografierna återfinns familjehemligheter och individernas försök att dölja 

det som sker, men det är också vanligt att individerna försöker förhindra 

alkoholmissbruket. Livsberättelserna beskriver inte bara en oro för föräldrarnas 

alkoholintag utan även en rädsla för att föräldrarnas impulskontroll försämras 

och därmed förhindrar förälderns förmåga att ta hand om sig själv. Här följer ett 

exempel från Hillevi Wahl; 
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En gång gick hon rakt ut genom dörren och ut på gatan mitt i natten. Det var mitt i 

vintern och flera decimeter snö på marken och mamma hade bara ett tunt nattlinne på 

sig. Tidningsbudet hittade henne och hjälpte henne hem. Det där skrattade pappa och 

mamma mycket åt. Men jag tyckte att det var hemskt. Tänk om hon hade frusit ihjäl.
167

  

Oron för mamman leder till att Hillevi Wahl lär sig själv att inte sova för hårt 

eftersom hon då skulle riskera att missa vad som sker runtomkring henne.  

 

Jag var alltid rädd att något farligt skulle hända medan jag sov och jag hade utvecklat 

en fantastisk hörsel. Jag kunde höra en skruvkork långsamt och försiktigt öppnas flera 

rum bort och vakna av ljudet. Och jag hörde på stegen hur full mamma var. Hur hon 

satte hälarna i golvet, släpade lite med ena foten, ju hårdare hon satte ner fötterna 

desto fullare var hon.
168

  

Det som framkommer i Hillevi Wahls beskrivning av hur hon oroat sig för sin 

moder tyder på det som Bente Mowatt Storm Haugland definierar som 

parentifiering, det vill säga att barn tar över ansvar från föräldrarna.169
 Anna-

Bodil Bengtsson och Ingegerd Gavelin redogör för att i de berättelser de 

undersökt är det genomgående att barn till föräldrar som missbrukar döljer det 

som sker i hemmet.170  

 

Genomgående i självbiografierna skildras ansvar utifrån olika perspektiv vilket 

även framträder i nedanstående avsnitt. Författarna berättar att de under delar av 

barndomen tagit över huvudansvaret för sina syskon och ibland för sina 

föräldrar:  

 
Så Johan och jag täckte upp för mamma. På morgonen lämnade vi Niklas och Teres hos 

dagmamman och på eftermiddagen, efter skolans slut, hämtade vi dem igen. Mamma 

kunde vara borta flera dygn i sträck.
171

  

 

Jag förstår inte varför jag inte får ta hand om min bror. Jag vet att han är orolig, han 

kan knappt prata, utan pekar mest. Vem ska förstå honom om inte jag är med? Jag är 

rädd att han gråter om jag inte är där.
172

 

 

Medan både Jessica Andersson och Morgan Alling framför allt beskriver att 

de tagit hand om sina syskon skildrar Hillevi Wahl, som inte hade några 

syskon, allt mer att hon tagit över ansvaret om föräldrarna:  
 

[…] Och när jag blev hysterisk så hotade hon ofta med barnhem eller fosterhem. Vid 

det här laget hade jag börjat undra om inte ett barnhem var bättre ändå. Hur hemskt 

kunde det vara? Knappast mycket värre än så här. Här var jag ju redan mina föräldrars 

                                                 
167

 Wahl, Hillevi, 2006 s.44f 
168

 Ibid, s.45 
169

 Haugland Mowatt Storm, Bente, 2006 s.211ff 
170

 Bengtsson, Anna-Bodil & Gavelin, Ingegerd, 2004 s.51f 
171

 Andersson, Jessica & Swanberg, Lena, 2009 s.42 
172

 Alling, Morgan, 2010 s.53 



38 
 

 
 

föräldrar. Jag var den som var nykter och försökte se till att allt inte gick åt helvete. Det 

var jag som fick väcka pappa på morgonen och ringa en taxi och försöka se till att han 

kom till jobbet. Der var jag som fick städa och röja det värsta efter varje fylleslag. Det 

var jag som fick ljuga när de ringde från mammas jobb och undrade var hon var.
173

 

[…] 

 

Parentifiering framträder även när Hillevi Wahls berättar om då hon beskriver 

hur hennes mor vill att Hillevi tar fram moderns flaskor med alkohol. Hillevi 

säger att hon hällt ut dem och modern ber henne att ta fram dem ur sitt gömställe 

annars ringer hon bara efter fler flaskor.174 Det som beskrivs av Hillevi Wahl kan 

kopplas till att hon genom att begränsa moderns tillgång till alkohol även tar 

ansvaret för moderns välmående. Anna-Bodil Bengtsson och Ingegerd Gavelin 

menar att för de barn som upplever en förälders missbruk tenderar det att uppstå 

ett etiskt dilemma,175 vilket Hillevi Wahls beskrivning av situationen kan förstås 

som.  

 

Barn känner ofta ett ansvar över att skydda sina föräldrar, oavsett hur situationen 

ser ut. I samtliga självbiografier framkommer det att barnen inte berättar om hur 

de mår och vad som sker i de miljöer där de bor och lever. I Jessica Anderssons 

självbiografi tydliggörs hennes syn på detta skyddande i sitt skildrande av en jul 

som hon och syskonen spenderat med modern. Under julen bryter modern sitt 

löfte om att inte dricka alkohol, men fast modern bröt sitt löfte kontaktade inte 

barnen socialtjänsten. Jessica Anderssons förklaring kring varför de inte ringde 

de sociala myndigheterna skildras här nedan: 

 
[…]Att ingen av oss gjorde det, beror på att vi alltid försökte skydda vår mamma. Man 

gör det som barn. Är man barn till missbrukare så skäms man. Man vet att ens förälder 

gör fel, det lär man sig snart av andra vuxna. Så man skyddar sina föräldrar. Betydligt 

mer än man skyddar sig själv. Att låtsas att allt är bra om någon frågar blir normalt.
176

  

 

Det vi ser i citatet och i de tre självbiografierna är att individerna upplever att de 

måste skydda den förälder som missbrukar. Anna-Bodil Bengtsson och Ingegerd 

Gavelin påtalar att känslan av behovet att skydda föräldern är ett vanligt 

förekommande dilemma för de barn som växer upp med missbrukande 

föräldrar.177 Rita Christensen påvisar i sin forskning problematiken i att barnet 

känner ansvar för föräldern, vilket ofta leder till att barnen har det svårt att ta 

emot den hjälp som erbjuds av socialtjänsten. Svårigheten i att ta emot hjälpen 

består i, enligt Rita Christensen, att barnet inte känner att någon annan tar vid att 

ansvara för föräldern som missbrukar.178 
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Margaret Cork påpekar att barn till föräldrar som missbrukar alkohol ofta 

uttrycker en önskan om att föräldrarna ska agera på det sätt som andra föräldrar 

gör.179
 Den här önskan återfinns i Jessica Andersson och Hillevi Wahls 

berättelser:  

 
Jag ville bara sova. Som Törnrosa. Och när jag vaknade upp igen skulle allt vara bra. 

Då skulle jag ha en mamma som var som alla andra mammor, en mamma som inte var 

så ledsen i hjärtat att hon måste bedöva sig med sprit och tabletter.
180

 

 
[…] Hur gör man för att ge upp hoppet om att en mamma ska uppföra sig som en riktig 

mamma?
181

  
  

Dessa citat överensstämmer med Margaret Corks forskning som betonar att barn 

i utsatta situationer inte önskar att ha andra föräldrar än sina egna.182 I motsats 

till Margaret Corks forskning framkommer det i Hillevi Wahls fall en tendens 

till att hon önskar att hon hade andra som tog hand om henne: 
 

Jag tror jag hade legat hundra kvällar och tänkt på hur det skulle kännas om de dog. 

Nu började jag vänja mig vid tanken. Det kändes inte så farligt längre. Jag hade till och 

med börjat titta ut lämpliga fosterföräldrar. Linas morfar och mormor var till exempel 

inte så dumma. Han var nykter alkoholist och hade varit med i Länkarna i säkert tjugo 

år. De var lite stränga, men hennes mormor var tjock och luktade kanelbullar. Hos dem 

kände jag mig alltid trygg.
183

  

 

Morgan Alling skildrar, till skillnad från de två andra berättelserna, ingen 

önskan om att förändra mamman. Som tidigare nämnts uttrycker han en stor 

ömhet gentemot modern, men när han väl placerats inom samhällsvården 

skildras inte speciellt många tankar, eller situationer där modern berörs. Detta är 

något som Morgan Alling själv reflekterar över:  

 
[…] Jag lägger mig på sängen. Plötsligt slår det mig att jag inte har tänkt på Stefan, 

Ture och morsan på länge. De är som bortblåsta och jag saknar dem inte.
184

  

Både Hillevi Wahl och Jessica Andersson beskriver i sina självbiografier flera 

tillfällen då de hamnat i skymundan av föräldern och dess missbruk. Denna bild 

bekräftar Margaret Corks undersökning om att barn till alkoholister upplever att 

de kommer på andra plats efter den missbrukande föräldern.185
  

                                                 
179

 Cork, Margaret 1985 s.63f 
180

 Wahl, Hillevi, 2006 s.12 
181

 Andersson, Jessica & Swanberg, Lena, 2009  s.11 
182

 Cork, Margaret 1985 s.63f 
183

 Wahl, Hillevi, 2006 s.121 
184

 Alling, Morgan, 2010 s.182 
185

 Cork, Margaret, 1985 s.63f 



40 
 

 
 

En tydlig skillnad mellan självbiografierna rör uppmärksamhet samt ensamhet. 

Enligt Margaret Cork är familjer, där föräldrarna av diverse anledningar inte har 

förmåga att kunna tillgodose sina barns vårdnadsbehov, ofta isolerade från 

sociala sammanhang.186 Isolering och ensamhet belyses i både Jessica 

Anderssons och Hillevis Wahls berättelser. I Hillevi Wahls bok tydliggörs detta 

i hennes beskrivning av sina första minnen där känslan av tomhet och ensamhet 

är återkommande. 

Mina första minnen är från en balkong på Gjuteribacken i Sundbyberg. Det var något 

med hur ljuset föll i lägenheten. Och känslan av ensamhet. Tomhet. Att jag var ensam i 

världen. Men jag tror inte att jag var rädd. Inte då.
187

 

En annan skildring av ensamhet finns i Jessica Andersson självbiografi där hon 

beskriver att hon som liten ibland kände att hon var den personen i världen som 

var allra ensammast. Medan hon fick gå hem till en mamma som enbart ibland 

fick lust att dammsuga, där vi tolkar det som att modern sällan är nykter, fick 

enligt Jessicas uppfattning, alla andra barn gå hem till en normal familj.188  

 […] Tänker jag efter har jag nog nästan aldrig varit ensam i mitt liv, det har varit folk 

omkring mig jämt. Men att vara ensam är något annat än att känna sig ensam och känt 

mig ensam har jag gjort alldeles för ofta.
189

   

Den här känslan av ensamhet som både Hillevi Wahl och Jessica Andersson 

skildrar överensstämmer med Margaret Corks forskningsresultat gällande barn 

till alkoholmissbrukare. Enligt Margaret Cork är det vanligt att barn till dessa 

föräldrar beskriver upplevelser av att vara ensamma och i vissa fall även 

övergivna.190 Morgan Alling ger en något annan bild. I hans beskrivningar 

framgår det att han under sin tid hemma hos moder erhållit uppmärksamhet från 

både mamman och hennes vänner.191  

5.2.2 Relationen till fosterhemsföräldrarna 

Under detta avsnitt diskuteras enbart det som framkommit i analysen av de två 

livsberättelserna där ett omhändertagande av de sociala myndigheterna har 

genomförts. Analysen har avgränsats till att bara ta upp relationerna som berör 

Morgan Allings fosterföräldrar Kjell-Åke och Ulrika samt fosterpappan Martin. 

I Jessica fall berör analysen fosterföräldrarna Kerstin och Lasse samt 

fostermamman Amy.  
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Beskrivningen av Jessica Anderssons första fosterhemsfamilj Kerstin och Lasse 

genomsyras av upplevelser av orättvisa, utanförskap och en känsla av att inte 

duga. Under ett tillfälle, när syskonen precis fått flytta från Kerstin och Lasse 

medan Jessica Andersson, ensam, förblir kvar, säger Kerstin att hon numera är 

Jessica Anderssons mamma och Lasse hennes pappa. Här nedan beskrivs 

känslorna kring uttalandet:  

 
[…] Kerstin var inte min mamma. Jag visste mycket väl vem som var min riktiga 

mamma, hon hette Eva. Och min pappa hette faktiskt Leffe och bodde i Stockholm. 

Kerstins vänligt välkomnande ord blev inledningen till sex års tyst krig mellan henne 

och mig.
192

 

 

Ovanstående citat tyder på att hon inte vill att Kerstin kallar sig hennes mamma, 

detta eftersom hon är medveten om att de biologiska föräldrarna befinner sig på 

en annan plats. Citatet anser vi också ger en antydan om det som Gunvor 

Andersson beskriver som en osäker familjerelation, som ofta påvisas hos barnen 

som ambivalens.193 Det budskap som vi utläser från detta stycke går i linje med 

det Margaret Cork framhäver om att barn till alkoholmissbrukare inte önskar att 

ha andra föräldrar.194 

 

Med koppling till sin placering hos Kerstin och Lasse beskriver Jessica 

Andersson sin situation som att den har likheter med sagan om Askungen. 

Medan de andra barnen i familjen får göra andra saker får hon stanna kvar och 

städa.195 Gunvor Anderssons forskningsresultat som visar att familjerelationer 

kan delas upp i osäkra och säkra relationer stämmer överrens med dessa 

skildringar.196 Jessica Anderssons skildrande av situationen hos den första 

fosterhemsfamiljen tyder på att relationen till fosterföräldrarna är osäker. Vidare 

menar Gunvor Andersson att de barn som placerats i ett hem där det fanns 

osäkra familjerelationer tenderar att känna sig utanför och som de inte hörde 

hemma.197  

 

En annan skildring som visar på en osäker relation till fosterhemsföräldrarna är 

när Morgan Alling beskriver att fosterpappan Kjell-Åke tvingar honom att äta 

upp spenaten, det uppstår en maktkamp mellan de två och till slut beskriver 

Morgan Alling det som att Kjell-Åke tar till våld för att visa vem det är som 

bestämmer.198
 Hur familjerelationer i fosterhemsfamiljen ter sig anser Gunvor 

Andersson beror på hur barnen och ungdomarna hanterar sina föräldrars brister 

och att de lär sig att tolerera det.  
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När Jessica Andersson placeras hos fosterföräldern Amy och Morgan Alling hos 

fosterföräldern Martin förändras situationen för de båda. Upplevelsen av den 

sista familjen som Jessica Andersson kommer till visar sig vara annorlunda än 

den tidigare fosterfamiljen. Hon beskriver en känsla av att få vara delaktig, att 

regler existerar men att de också var uppnåbara och möjliga att diskutera. I 

relationen till Amy synliggörs det som Jessica Andersson önskat att hennes 

mamma skulle ha varit, det var där hon fick lära sig att ta hand om sin hygien, 

tvätta, vika kläder och att utföra de mest basala sakerna.199
 Det skildras i hennes 

självbiografi en medvetenhet om att Amy och hennes man var beredda att göra 

uppoffringar för att hon skulle känna sig trygg och som en del av familjen. 

Något som Jessica Andersson beskriver att hon tidigare inte erfarit.  

 
Amy och Rolf var på min sida. Jag var en av dem. Jag var inte bara deras fosterbarn. 

De såg mig som en i deras egen familj.
200

  
 

Även Morgan Alling visar på insikten att de nya fosterföräldrarna vill honom väl 

i nedanstående citat: 

 
Mina tårar börja rinna fast jag inte är ledsen. Jag står i flera timmar och växlar spår, 

leker med småmänniskorna som bor i husen och häller olja i loket så att der ryker. Tänk 

att de har suttit och byggt det här i flera veckor för min skull.
201

  

 

Det återfinns även andra situationer då Morgan Alling visar på betydelsen av att 

till slut få komma till en stöttande familj:  

 
 

- Såg du hur förvånad hon blev, din fröken?  

- Ja, hon blev ju helt chockad.  

- Visst var det skönt? 

- Ja, det var det. 

- Det var för att du har gjort ett bra jobb, du gav järnet och överraskade alla.  

Jag nickar och känner mig stolt.  

- Du vet, du är duktig, du kan och du ska inte glömma det. 

Glädjen bubblar inom mig, men jag kan inte riktigt ta in det han säger. 

- Jag måste sova nu, säger jag. 

- Visst, säger Martin och hoppar ner från sängen. 

Jag släcker lampan. 

- God natt, pappa.
202

    

 

De beskrivna relationerna till Amy respektive Martin erbjuder huvudpersonerna 

det sociala stödet som de tidigare inte upplevt. Detta ses som en bidragande 
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faktor till att de båda skildrar tillfällen då de knappt tänkt på sina biologiska 

föräldrar. Enligt Morgan Allings berättelse är kontakten med mamman efter 

omhändertagandet inte regelbunden, detta förändras inte förrän han vid femton 

års ålder åter kommer i kontakt med henne. Jessica Andersson å andra sidan 

beskriver det som att mamman och kontakten till henne hela tiden har funnits 

där. När hon väl hamnar hos Amy sinar den kontakten ut.203
  

5.3 Personer och miljöer utanför familj/fosterhemsföräldrarna   

I det här temat behandlas de fritidsintressen, de miljöer och relationer som 

individerna har utanför familjen. Detta skildras i underkategorierna 

fritidsintressen och andra platser samt kontakten med välfärdsinstitutionerna.  
 

Samtliga författare belyser i sina skildringar viktiga personer som spelat en stor 

roll i deras liv, både i positiv och i negativ bemärkelse. Däremot finns det i 

Jessica Andersson och Morgan Allings fall fler människor som erbjuder det 

sociala stödet än i Hillevi Wahls självbiografi. En likhet vi ser i Morgan Alling 

och Jessica Anderssons självbiografier är det stora antalet vuxna som, när de 

fortfarande bor hemma hos föräldrarna, kommer och går i deras liv. En del av 

dem är personer som har ett positivt inflytande, medan många beskriv som att de 

på grund av det stora alkoholintaget och konsekvenserna av det inte riktigt ser 

barnen. En utsatt situation tydliggörs bland annat genom följande citat: 

 
Jag vaknar av ett skrik. 

- Du din jävel! Nu ska du ut! 

- Käften, jävla satkärring! 

Det är fullt slagsmål i köket och saker ramlar ner. 

[…] 

Vi ligger i vår egen värld och tittar på fullingarna som skriker. 

Alla är fulla. Alltid.
204

  

 

Även Jessica Andersson skildrar situationer där våld och hot om våld 

förekommit och alkoholen varit en stor del av moderns sociala umgänge, 

vilket hon och hennes syskon fått erfara.  

 
När Börje och mamma hade druckit en längre period, brukade de slåss. Det var vid ett 

sådant tillfälle som Cecilia var med, den gången när Börje jagade mamma med kniv.
205

 

 

I livsberättelserna framträder bristen på socialt stöd som att det försämrar 

levnadsstandarden och leder till brister i omsorgen för barnen. Allt det som 

Morgan Alling och Jessica Andersson får uppleva under en tidig ålder kan ses 

som följder av den missbruksproblematik som modern har. Detta går i linje med 
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det Gunvor Andersson pekar på i sin forskning, det vill säga att det i många fall 

där barnen placeras i ett hem utanför det egna inte beror på relationerna mellan 

barnet och föräldrarna. Det är oftast den sociala situation som kommer med 

förälderns missbruk som leder till omplaceringen av barnet.206  

  

Från självbiografierna har det även gått att urskilja personer som har haft en mer 

positiv betydelse. Detta exempelvis i Jessica Anderssons bok där det finns en 

beskrivning över alla kvinnor i hennes närhet som erbjudit henne trygghet under 

barndomen:  
 

[…] Ser jag tillbaka så hittar jag ändå en lång rad kvinnor som har passerat i mitt liv 

och som jag har litat på och kunnat ty mig till. Två sommarmammor. Min fostermamma 

Amy. En mamma till en kompis. En lärare. Moster Gigi.
207

  

I Hillevi Wahls berättelse skildras inte lika många personer, utöver hennes 

familjemedlemmar, som hon har upplevt som betydelsefulla. En person som hon 

däremot skildrar som en viktig person är hennes kompis Lisas mormor, en 

person som beskriver att hon tyr sig till. Det är också till kompisens mormor 

som Hillevi Wahl ringer när hon känner sig otrygg hemma på grund av att 

föräldrarna druckit och mammans bekant smugit sig in i Hillevis Wahls rum. 

Efter den händelsen bor hon kvar hos Linas mormor i ytterligare tre veckor, men 

till slut blir det dags att flytta tillbaka hem till mamman igen. Betydelsen av 

Hillevi Wahls relation till Linas mormor syns i följande citat:  

Efteråt fick jag veta att hon bar mig hem i famnen. Hon lyckades få i mig lite varm 

choklad när vi kom in i värmen och sedan vaggade hon mig hela natten. Jag behövde 

inte berätta något. De frågade aldrig. Jag stannade där i tre veckor. Egentligen ville 

jag bo hos dem resten av livet, men mamma hotade med polisen. Jag är ledsen, […]  sa 

Linas mormor. Men det är inget vi kan göra. Hon har lagen på sin sida.  

 Och jag tänkte att varför har barn inga rättigheter i den här världen?
208

  

Till skillnad från de andra två berättelserna skildrar Morgan Alling vänner och 

jämnåriga som allt mer betydelsefulla aktörer i hans liv, en av dessa vänner är 

Therese, en av granntjejerna som bor nära fosterhemsföräldrarna Kjell-Åke och 

Ulrika. Han beskriver även att det finns en samhörighet med en flicka vars 

föräldrar också missbrukar; 

De är fulla. 

- Jaså, du är Morgan. Välkommen hem till oss, säger pappan. Han sätter sig upp i sängen och 

tänder en cigarett. 

- Ja, jag är Morgan. 
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Plötsligt inser jag att fast Therese är rik så är hon som jag. Jag trodde att hon skämdes för 

mig, men det är sina föräldrar hon skäms för.
209

 

Det vi kan utläsa från ovanstående stycke, och som även är genomgående i 

självbiografin, är att det är jämnåriga i Morgan Allings liv som innehar en 

betydelsefull roll i hans sociala nätverk. Detta överensstämmer med det Jane 

Brodin i sin forskning om ungdomar i utsatta miljöer menar om att vännerna 

är det viktigaste och att skolan ses som en användbar arena för att se till att 

relationerna till vännerna kvarstår.210
  

Den sammantagna bilden av samtliga självbiografier när det kommer till 

andra aktörers betydelse i individernas barndom anser vi bekräftar det 

Marianne Cederblad i sin forskning framhåller om att andra aktörers innehar 

en betydelsefull roll hos barn när de växer upp. Detta anses vara speciellt 

påtagligt när det gäller hur individerna beskriver hur deras 

levnadsförhållanden ter sig.211
 

5.3.1 Fritidsintressen och andra platser   

Den här kategorin tar upp det som individerna beskriver angående 

fritidsintressen och andra platser som de skildrar som viktiga för dem. 

Livsberättelserna beskriver många sekvenser av besvikelse, sorg, oro och 

ledsamhet. I berättelserna ser vi dock att alla har funnit någon slags tillflykt i det 

övriga nätverket där de kan komma undan från det som upplevs som hemmets, 

eller fosterhemmets tuffa miljö.  

 
Sommarfamiljen i Filipstad var en bra sak när jag var liten. Jag brukar tänka på det 

ibland. Att det var tur att det fanns glädje också. Johan och jag fortsatte att åka till vår 

sommarfamilj om somrarna ända tills vi placerades i fosterfamiljer för gott.
212

  

 

Skogen blev mitt eget Shangri-la. När mamma och pappa bråkade för mycket, när de 

drack och blev elaka - då sprang jag till skogs med Tarzan. Vi stannade inte förrän vi 

nådde fram till den hemliga bäcken med sitt porlande, glittrande vatten. Där badade vi 

så det stänkte, där vilade vi - jag med huvudet mot Tarzans päls i gräset - och där sjöng 

jag små sånger som jag hittade på alldeles själv.
213

  

 

Medan Jessica Andersson och Hillevi Wahl beskriver platser där de funnit 

lugn och ro, skildrar Morgan Alling en plats där han har möjligheten att roa 

andra och erhålla den uppmärksamhet som vi i hans självbiografi tolkar att 

han eftersträvar.  
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Jag älskar att gå i skolan. För här har jag publik.
214

  

 

Citatet ser vi belyser att Morgan Alling ser skolan som en verklighetsflykt där 

han får utrymme för att göra det han uppskattar att göra. Det som beskrivs i 

citatet går att koppla till det Ylva Spånberger Weitz menar i sin avhandling 

om att skolan kan utgöra en fristad för barn, det blir en slags 

verklighetsflykt.215
 Vidare menar hon att ett socialt nätverk eller stöd kan 

verka skyddande för de barn som befinner sig i utsatta situationer.216 Detta 

stämmer väl överrens med det som vi ser skildras i citatet.  

I Hillevi Wahls berättelse framträder det att hon och mamman är isolerade från 

det övriga sociala nätverk. Modern och Hillevi Wahl spenderar mycket av sin tid 

tillsammans i lägenheten som de bor i och förutom de få, oftast manliga, vänner 

som modern tar hem efter att föräldrarna separerat tycks hon ha få vuxna att 

vända sig till. Det som Hillevi Wahl beskriver överensstämmer med de resultat 

Margaret Cork fann i sin forskning gällande barn till alkoholmissbrukare. 

Margaret Cork menar att få av dessa ungdomar påvisade några intressen, 

fritidsaktiviteter eller hobbys som utökade deras sociala nätverk.217
  

I två av livsberättelserna skildras fritidsintressen, för Morgan Alling är det 

fotbollen och sedan i tonåren teatern,218 för Jessica Andersson är det musiken 

och modellandet.219 Dessa stunder beskrivs av de två med glädje, och vi 

upplever det som att det för dem blir en temporär flykt från verkligheten. När 

det kommer till den här aspekten skiljer sig Hillevi Wahls berättelse från de 

övriga två. Hon beskriver inga upplevelser av fritidsintressen, det existerar inga 

andra intressen som verkar som en kompensation för hemmiljön.220
 I Hillevi 

Wahls berättelse framträder hon och mamman som isolerade från övriga sociala 

nätverk. Modern och Hillevi Wahl spenderar mycket av sin tid tillsammans i 

lägenheten som de bor i och förutom de få, oftast manliga, vänner som modern 

tar hem efter att föräldrarna separerat tycks hon ha få vuxna att vända sig till. 

Det som Hillevi Wahl beskriver överensstämmer med de resultat Margaret Cork 

fann i sin forskning gällande barn till alkoholmissbrukare. Margaret Cork menar 

att få ungdomar påvisade några intressen, fritidsaktiviteter eller hobbys som 

utökade deras sociala nätverk.221
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5.3.2 Kontakten med välfärdsinstitutionerna  

Följande kategori hanterar det individerna skildrar om den kontakt de haft med 

välfärdsinstitutioner, det vill säga skolan och socialtjänsten.  Där tas 

bemötande, upplevelsen av att flyttas runt i systemet och vilken roll skolan haft 

när det gäller individernas barndom. 

5.3.2.1 Skolan  

Självbiografierna skildrar skolan på olika sätt, vilket gör att skolgången upplevs 

ha olika betydelse för personerna.  I Jessica Anderssons bok skildras inte mycket 

av hur skolgången upplevs, om det är en trygg eller otrygg miljö. Däremot 

skildrar hon ett tillfälle då hon blev kontaktad av skolkuratorn som önskade att 

få prata med henne:  
Hon tyckte att jag var så smal. 

Det är sant. Jag var en spinkig tjej, men inte för att jag matvägrade utan för att jag var 

byggd som min mamma. Hon har också alltid varit smal. Jag var inte anorektisk, jag åt 

alltid så mycket mat som jag fick. Men det var inte alltid det fanns mat hemma hos oss. 

De professionella vuxna i min omgivning oroade sig för fel saker. Så var det. De ställde 

fel frågor. De förstod inte att vi syskon skämdes över att ha en familj som inte var som 

andra. De fattade inget av hur det verkligen var, så de ställde fel frågor.
222

  

 

Även Hillevi Wahl uttrycker i följande citat att det fanns alla möjligheter att 

ingripa, men att ingen såg vad som hände. 

 
Jag gjorde allt för att få uppmärksamhet. Jag kom för sent till lektionerna, bara för att 

kunna göra en så effektfull entré som möjligt i mina underliga kläder. Jag försökte 

tvinga dem att se mig. Men ingen var intresserad.
223

  
 

Trots beskrivandet om att Hillevi Wahl sökte uppmärksamhet var det ingen som 

såg. Det skildras i självbiografin till och med ett tillfälle då hon varit i kontakt 

med skolpsykologen, men att de aldrig kom längre än att konstatera att det inte 

var något specifikt som kunde anses vara orsaken till att hon mår dåligt.224 Detta 

kan kopplas till det Ylva Spånberger Weitz menar om att skolan har ett uppdrag, 

och därmed ansvar, i att fungera som en institution som ska se de barn som lever 

i bristfälliga förhållanden och ingripa i dessa på olika sätt. Det är en arena som 

ska ge barnen en kontinuitet. Det är även en plats där barnen kan känna trygghet 

och hitta en form av stabilitet i det annars kaotiska liv de lever.225
 I det första av 

de två ovanstående citaten ger Jessica Andersson en beskrivning av sitt möte 

med skolpsykologen vilket talar emot det Ylva Spånberger Weitz i sin forskning 

belyser. Skolpsykologen ingrep inte trots att det, enligt Jessica Andersson, fanns 
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starka indikationer om att allt inte stod rätt till. Det som Jessica Andersson 

skildrar överensstämmer med det Manuela WA Schols m.fl. beskriver då de 

talar om att professionella inom skolmiljön upplever att de har ett behov av mer 

kunskap för att kunna upptäcka de barn som lever i utsatta miljöer.226 

 

Vidare så belyser de två sistnämnda citaten det som tas upp i SOU 1999:137 om 

att skolan kan hjälpa ett barn i med en kaotisk hemmiljö att utveckla relationer 

som är positiva för barnet och i förlängningen verka stärkande för barnets 

självkänsla. Däremot tycks det som att det som framkommer i SOU 1999:137 

inte har anammats i det som beskrivs i citatet här ovan. Det går att uttyda att de 

relationer som Jessica Andersson har i skolan inte erbjuder det stöd och den 

hjälp som SOU 1999:137 menar kan verka stärkande.227  

 

I Hillevi Wahls självbiografi skildras dock en relation till en vuxen person som 

positiv och stärkande. När hon är arton år knackar hennes klassföreståndare på 

hemma hos henne eftersom hon inte dykt upp i skolan på två veckor. Hillevi 

Wahl reagerar på besöket genom att ifrågasätta vad läraren gör där, läraren som 

beskrivs som nyexaminerad svarar att hon saknat Hillevi Wahl i skolan och 

undrade om hon vill följa med till Friskis & Svettis. Denna upplevelse har en 

stor betydelse för Hillevi Wahl:  

 
Jag tror hon kan ha räddat livet på mig då. Inte för att det skulle ha hjälpt med ett 

gympapass, men just det, att hon inte tänkte låta mig ligga och ruttna bort
228

, […]  

 

Det sistnämnda citatet skildrar därmed det som tas upp i SOU 1999:137 om att 

skolan kan ha en positiv effekt på självkänslan. Det faktum att Hillevi Wahl ser 

detta som hennes räddning visar på hur pass stor betydelse ingripandet hade för 

hennes upplevelse av sin barndom. 

 

Morgan Alling skildrar i sin självbiografi fler upplevelser som handlar om 

skolmiljön.  De erfarenheter han beskriver upplevs som mestadels negativa. Han 

beskriver tillfällen då han i skolan blir mobbad på grund av att han är ett 

fosterhemsbarn, han skildrar då att han inte vågar vara sig själv i skolan.229
 En 

annan upplevelse som beskrivs är när han och hans fosterpappa är på ett 

utvecklingssamtal. Där får han höra att han ligger efter i skolan, det samtalet 

skildras som att han, eftersom han är så långt efter, behöver gå om en klass. 

Morgan beskriver situationen som att han inte vet vad han ska tycka om att 

behöva gå om en klass: 
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När vi sitter i bilen på väg hem frågar Martin och Elisabet vad jag tror om frökens plan 

att jag ska gå om tvåan. 

- Jag vet inte, säger jag. Det blir väl bra.
230

  

 

Vidare beskrivs i samma avsnitt att Morgan Alling ändå ska byta skola, så ingen 

kommer märka eller veta om att han gått om en klass. När han och hans 

fosterföräldrar åker förbi nya skolan för att se hur det ser ut skildras upplevelsen 

så här:  
 

      Jag vet bara att det är en ny skola och att jag ska få nya klasskompisar. Igen.
231

                      

 

Det som utläses ur Morgan Allings skildring är att han upplever skolsituation 

som rörig. Det finns ingen stabilitet i skolgången. Det som Morgan Alling 

upplever med instabiliteten när det kommer till hans skolsituation motsäger det 

Jane Brodin menar om att skolan kan verka som ett komplement till hemmet och 

i viss utsträckning kompensera för det som barnet inte får hemifrån.232 

 

I Hillevi Wahls berättelse beskrivs bilder av hur hon i skolans lokaler lärt sig att 

hantera skolans ramar och regler. På gott och ont. 

 
Ibland när han har duschat på morgonen så drar han snoppen bak mellan benen och 

springer omkring och leker flicka, skrattade Aranka. Hon sa det i förtroende. För att vi 

var kompisar nu, jag hade ju till och med varit hemma hos henne efter skolan. Men jag 

vågade aldrig gå dit mer. I stället skvallrade jag för de andra i klassen, så hon blev 

ännu mer retad. Aranka klev ner ett pinnhål på statusstegen och jag kom upp ett steg. 

Djungelns lag, det var så det var. Aranka hade ett helvete.
233

  

 

Ylva Spånberger Weitz talar om att skolan ska verka för att barnets utsatthet ska 

minska, men att det ibland snarare blir tvärtom.234
  Det går inte att utläsa ur 

självbiografierna eftersom ingen av författarna ger någon tydlig skildring kring 

hur de egentligen ser på skolan i relation till hur de ser på sin välfärd. 

Avsaknaden av dessa tydliggörande beskrivningar i berättelserna målar upp en 

bild av att huvudpersonerna inte såg skolan som en lika betydelsefull arena som 

Ylva Spånberger Weitz skildrar, med ett undantag för klassföreståndaren läraren 

som visar Hillevi Wahl uppmärksamhet.  

 

Skolan beskrivs som en naturlig del av livet och som en arena där barnen 

erbjuds både positiva och negativa upplevelser. Morgan Alling benämner i ett 

avsnitt i hans självbiografi att de många flyttarna bidragit till att han snabbt kan 

urskilja vad det finns för regler och rutiner inom den arena som den nya skolan 
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utgör.235 Detta stämmer överens med det Ylva Spånberger Weitz lyfter i sin 

avhandling att det är utöver att utbilda elever skolans uppgift att även förbereda 

barnen för deltagande i samhället.236                 

5.4.2.2 De sociala myndigheterna  

I denna kategori som berör kontakten med de sociala myndigheterna analyseras 

enbart de självbiografier där en kontakt upprättats med socialtjänsten, det vill 

säga Morgan Alling och Jessica Anderssons självbiografier.  

Utifrån det som skildrats i båda de berättelserna som skildrat upplevelser där en 

socialtjänstkontakt förekommit har vi kunnat urskönja en misstro gentemot 

socialtjänsten. Detta tydliggörs bland annat i Morgan Allings skildrande om att 

han efter att han blivit omhändertagen och därefter bott på barnhemmet ett tag 

får han av sin mamma reda på att hon har skaffat sig ett arbete och en lägenhet 

där hela familjen ska bo. När sedan ”tanten med blommig klänning”, en 

socialsekreterare, kommer för att, som Morgan Alling tror skjutsa honom och 

hans bror till mamman, är han därför lycklig och uppspelt. Efter en stunds 

resande märker han att något är fel:  

[…] Du, vart är vi på väg? 

- Kan du inte vara tyst? 

Hon sätter på radion och vrider på ratten tills det kommer musik ur högtalarna. 

Vänta lite. Hennes sätt att stänga av mig, hennes sätt att säga till mig att vara tyst, 

hennes sätt att röka. 

Något är fel. Något är väldigt fel. 

Jag ställer mig upp mellan framsätena och petar henne på axeln. 

- Mamma, skulle hämta oss. Varför åker vi bil? Vi kör inte mot mamma! 

Till sist skriker jag: 

- VI SKA TILL MAMMA! 

- Sätt dig ner och var tyst! skriker hon tillbaka.
237

 

 

Det som följer här nedan är ytterligare en kontakt som Morgan Alling skildrar 

att han erfarit med socialtjänsten:  
 

- Nu är vi snart framme, Morgan. 

Jag öppnar mina ögon och ser en rak grusväg med fina träd på sidorna. Mitt hjärta 

hoppar till. Vi är nära nu, pappa. Undrar om han är lika nervös som jag? Det bubblar i 

min mage och jag ler. En allé, tänker jag sedan, är min pappa rik? 

Vi svänger till vänster och jag får syn på ett stort gult hus. 

- Är det där? frågar jag 

- Ja 

Min pappa är rik. Vi parkerar på uppfarten framför huset. Jag öppnar bildörren och 

springer uppför trapporna. Jag kommer in i en liten mörk hall, men några meter längre 
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fram står en dörr öppen, det är ljust och jag hör röster. Jag snabbar mig på in i 

rummet. 

Där ligger minst tio ungar och tittar på Fem myror är fler än fyra elefanter. Vad är det 

här? 

Ett barnhem. Hon har kört mig till ett barnhem! Jag vänder mig om. Socialtanten står i 

dörren med min väska. 

- Vad skulle jag göra, du ville ju inte följa med. 

Jag går sönder och skriker allt vad jag kan rakt ut.
238

 

Ovanstående avsnitt är två av de upplevelserna som Morgan Alling beskriver i 

sin bok gällande kontakten med personer från de sociala myndigheterna. Det 

som skildras är att representanter för socialtjänsten ljugit för att få honom att gå 

med på att följa med. Rita Christensen menar att det sämsta en professionell 

inom det sociala fältet kan göra är att vifta bort barnet och dess förslag.239
 När 

Morgan Alling beskriver att han går sönder tolkar vi som tecken på att 

representanterna inte gjort honom delaktig i det som sker.  

Liknande situationer som Morgan Allings skildrar i sina två erfarenheter av 

personer som representerar myndigheterna återfinns även i Jessica Anderssons 

bok; 
Men mamma tjatar och ber. 

- Jag vill ha hem mina barn över jul! 

Kontaktmannen Anna är länge tveksam. Till slut säger hon ja. Villkoret är att mamma 

lovar dyrt och heligt att hon och Per-Arne ska vara nyktra så länge hennes barn är hos 

henne. Mamma försäkrar, inte en droppe. 

Med tanke på allt som har skett tidigare agerar ansvariga vuxna på ett helt obegripligt 

sätt, men våra fosterföräldrar skjutsar ut oss alla fyra till mamma och Per-Arne på 

julafton
240

  

 

Det ovan nämnda citatet visar på oviljan att åka hem till mamman, trots att hon 

lovat att vara nykter. Individernas skildringar tyder på att de upplevt att de inte 

involverats i samband med kontakten med de sociala myndigheterna. Känslan av 

att inte få känna sig delaktig eller att någon bryr sig om vad man säger skildras 

vidare i Jessica Anderssons kontakt med sin kontaktperson Anna på 

socialtjänsten: 

 
Anna lyssnade, men hon hörde inte. Jag ringde till Anna många gånger. Att bo kvar hos 

Kerstin blev alltmer ohållbart.
241

  

 

I en studie utförd av FoU Västernorrland beskriver tonåringarna i 

undersökningen att för dem var det viktigast att socialsekreterarna var 

fokuserade och lyssnade på dem. Vidare menar resultaten av studien att det var 

skillnad mellan att tala med socialsekreteraren och att bli hörd av 
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socialsekreteraren.242
 Det ungdomarna beskriver om hur de önskar att bli bemöta 

av socialtjänstrepresentanten anser vi inte delas av Jessica Andersson då hennes 

upplevelse i citatet här ovan tyder på motsatsen. I kontakten med Anna beskriver 

Jessica Andersson att Anna lyssnat, men inte hört, något som då är det som 

ungdomarna i forskningen av FoU Västernorrland beskrev som ett sämre 

bemötande. 

 

Jessica Andersson skildrar även att hon upplevt att hon inte har förstått vad som 

hänt, att socialtjänsten inte har förklarat; 
 

Själv kan jag inte minnas att någon någonsin har satt mig på en stol och sagt att 

Jessica, nu ska jag förklara för dig vad som har hänt och sedan ska jag förklara för dig 

vad som kommer att hända härnäst. Det är möjligt att någon har gjort detta. I så fall 

har jag inte förstått.
243

  

 

I citatet berörs det som även Monique Mitchell m.fl. berör i sin forskning om 

barn som varit i kontakt med socialtjänsten beskriver. Det vill säga att barnen 

ville känna sig delaktiga i processen, få kontakt och även tid av 

socialsekreteraren och att få information om vad som sker och delta i 

planerandet.244 Jessica Anderssons beskrivningar tyder på att hon inte upplevt att 

hon som det framkommer i Monique Mitchell m.fl. forskning varit en del av 

hennes ärende hos de sociala myndigheterna. Att Jessica Andersson skildrar 

situationen som att hon inte varit delaktig talar med andra ord emot att 

socialarbetaren hjälpt henne att minska den påfrestande situationen.  

 

Det huvudpersonerna beskriver i sina berättelser är, trots variationer dem 

emellan, en sammantagen bild av att det inte var optimala förhållanden i 

hemmet för ett barn att vistas i. Det visar sig även i de tre självbiografierna att 

huvudpersonerna under sin barndom blir utsatta för försummelse och 

känslomässig misshandel. Margaret Cork menar att det är av vikt att barnen som 

befinner sig i dessa situationer blir omhändertagna av samhällsvården.245 Det kan 

sägas att det är av vikt att andra aktörer i barnens liv ingriper tidigt för att 

förhindra att konsekvenserna av förälderns missbruk, eller annan försummelse 

inte blir allt för omfattande.  

Vikten av att barnen omhändertas gäller även då de redan är placerade av sociala 

myndigheter. Morgan Alling och Jessica Andersson beskriver på ett liknande 

sätt i sina självbiografier de många flyttarna som deras omhändertagande 

innebar. Enligt forskaren Gunvor Andersson kan upprepade förflyttningar på 
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grund av instabilitet i hemmiljön ha en negativ påverkan på barn.246
 Likt Gunvor 

Anderssons beskrivningar av förflyttningars påverkan framträder det i både 

Morgan Alling och Jessica Anderssons självbiografier upplevelser som speglar 

den påverkan flyttarna har: 

[…] Flytta igen? Jag har ju bara bott här på bondgården i ett halvår. 

Jag tittar ner i smörgåsen och lägger en saltgurka på leverpastejen. 

- Jaha, säger jag besviket. 

Vad ska jag göra? Det är ju de som bestämmer
247

 […]  
 

Det som ovanstående citat beskriver är återigen det som Morgan Alling tidigare 

beskrivit att han inte involveras i det som sker samt att han flyttas runt om och 

om igen. Händelserna som skildras här ovan visar på en känsla av uppgivenhet. 

Vi tolkar det som individerna känner sig osedda, eller att de inte är delaktiga. 

Kanske kan man beskriva det som att de känner sig svikna av samhället. De 

beskriver att de blir behandlade som barn som enbart förväntas göra det som de 

vuxna säger, utan att själva få framföra sina åsikter.  
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6 Slutdiskussion  

Med hjälp av empiri och resultat/analysen har vi ämnat att besvara våra 

frågeställningar. Följande avsnitt är uppdelat enligt de tre frågeställningar som 

arbetet haft för avsikt att besvara. Efter att frågorna behandlats följer en 

diskussion kring studiens tillförlitlighet och till slut en avslutande summering.  

 

Vi har funnit att individerna, när de skildrar hur de upplevt sin barndom, 

beskriver sina erfarenheter och upplevelser utifrån de föreliggande sociala 

aspekterna, det vill säga relationer, familjeförhållanden, trygghet, 

fritidsintressen med mera. Utöver dessa beskriver de också deras ekonomiska 

förutsättningar och vilken tillgång de har till materiella ting under barndomen. 

Resultatet i studien visar, med koppling till frågeställningarna, att det går att 

utkristallisera ett antal aspekter som framträder som betydelsefulla för 

individerna i deras skildringar. Mycket av det som vi sett i vår studie 

överensstämmer med den tidigare forskningen som presenterats under kapitel 

två. Däremot kan vi utifrån vårt resultat och analys även se vissa skillnader 

gentemot det aktuella forskningsområdet.   

6.1 Hur skildras sociala aspekter?  

Det vi har funnit i självbiografierna är att beroende på hur de sociala aspekterna 

upplevs och skildras, fram för allt relationerna, påverkar hur individen uppfattar 

sin livskvalitet. I de relationer som skildras i positiva ordalag, exempelvis för 

Hillevi Wahl hemma hos kompisens mormor, för Jessica Andersson hos 

fostermamman Amy, eller för Morgan Alling hos fosterpappan Martin, dock 

under olika perioder, beskrivs relationerna som en positiv förstärkning. Detta 

återfinns i Erik Allardts välfärdsmodell och i välfärdskategorin att älska där han 

menar att i en relation som upplevs som symmetrisk och välfungerade där 

skapas en gemenskap. En gemenskap som kan verka som en resurs för att andra 

behov tillfredsställs.248
 Något som exemplifieras i den situation som Morgan 

Alling beskriver när hans fosterhemspappa berömmer och stöttar honom, ett 

tillfälle där Morgan Alling känner stolthet över hans prestation i skolan. 

Skildringen går att relatera till det Erik Allardt lyfter fram angående att 

gemenskap kan ses som en viktig resurs för att förverkliga andra betydelsefulla 

aspekter249, i det här fallet framgång i skolan.  

 

När individerna istället skildrar miljöer där de upplevt att de har varit utsatta har 

det varit genom att beskriva dåliga relationer,250 försummelse,251 isolering,252 att 
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de känt sig ensamma253 eller att de behövt ta ansvar för syskon och föräldrar 

genom att gömma det som sker där hemma.254 Vi upplever det som att när de 

sociala aspekterna av individerna inte anses vara tillräckligt tillgodosedda eller 

bristande påverkas deras upplevelse av sin livskvalitet negativt.  

 

Dessa beskrivningar är något som går i linje med forskning om barn i utsatta 

miljöer och den roll de sociala relationerna samt den sociala omsorgen spelar.255 

Skildringarna av den sociala omsorgen beskrivs huvudsakligen i negativa termer 

under tiden individerna fortfarande bor hemma, vilket bekräftar de tankar vi haft 

innan studiens genomförande. Dessa tankar finns även beskrivna under avsnittet 

författarnas förförståelse. 

 

Något som däremot förvånade oss är att Morgan Alling inte skildrar sina 

upplevelser av sin hemmiljö på ett sätt som går att utläsa som att han själv anser 

sig ha varit vanvårdad. Utifrån vårt teoretiska ramverk kan det ses som att den 

hemmiljön som Morgan Alling skildrar går att beskriva som en miljö där 

levnadsnivån inte blir tillfredsställd i och med att de materiella och ekonomiska 

resurserna inte tycks vara tillräckliga. Det vi finner i Morgan Allings skildringar 

är dock att, oavsett om de materiella och ekonomiska resurserna inte alltid fanns 

där, skildrar han sin livskvalitet i positiv bemärkelse i och med relationen till 

hans bror och hans mamma. Detta menar vi möjligtvis kan relateras till att 

Morgan Alling enbart var fyra år när han blev omhändertagen, något som 

innebär att han troligtvis inte kommit i kontakt med så många andra miljöer som 

kunnat visa honom hur en annan typ av hemmiljö ser ut.  

 

Ett spännande mönster vi sett som återkommande är det som Kathryn Hildyard 

och David Wolfe beskriver om att vanvård inte nödvändigtvis innefattar en 

specifik händelse.256 Det vi utläser från självbiografierna är att individerna vid 

upprepade tillfällen beskriver händelser som pågår under en längre period, 

speciellt påtagligt när individerna beskriver hemssituation när de bor hemma 

med de biologiska föräldrarna. I de skildringar som ges av Morgan Alling och 

Jessica Andersson återkommer vanvård även i deras första fosterhemsfamiljer. 

Då denna vanvård framträder i de sociala relationer där trygghet och omsorg 

borde vara det som upprätthålls257 menar vi gör att vanvården anses ha en stor 

inverkan på hur individerna upplever sin livskvalitet.   
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Under kategorin Den sociala omsorgen hos fosterhemsföräldrarna framkom det 

i båda de aktuella skildringarna att situationen från början inte förbättrats, utan 

till en viss del försämras. Något som för oss är förvånande i och med att de blev 

omhändertagna och samhället därmed tog på sig ansvaret för att skydda och 

värna om deras bästa. Det som individerna skildrar överensstämmer med det 

Anita Cederström framhåller i sin forskning om fosterbarns anpassning. Det 

hennes avhandling skildrar är att för flera barn som hamnar i fosterhem kan 

situationen till och med försämras.258 Något som vår tolkning av individernas 

upplevelser av deras första fosterhemsplacering indikerar på. Det som till slut 

skildras, enligt vår tolkning, är att både Morgan Alling och Jessica Andersson 

finner sin plats och att deras utsatta situation förbättras. Detta kopplar vi till Erik 

Allardts välfärdsmodell och begreppen livskvalitet och levnadsnivå. När 

individerna kommer till de sistnämnda fosterhemsplaceringarna beskrivs 

livskvaliteten och levnadsnivån utifrån att behoven blir tillfredsställda. Det vill 

säga att författarna till självbiografierna får egna rum, att de får mat i magen 

med mera. Dessutom skildrar de att de ser på sin tillvaro på ett annorlunda sätt, 

de beskriver känslor och upplevelser genom andra mer positiva termer, vilket vi 

ser som att de graderar sin livskvalitet annorlunda än vad de tidigare gjort. 

 

Det välfärdskategorin att vara betonar om att självaktualisering är ett viktig 

värde återfinns i berättelserna, något som påverkar hur individerna tycks 

beskriva sin levnadssituation och livskvalitet. Välfärdskategorin att älska 

behandlar också känslan av gemenskap och att relationerna i en individs liv är 

symmetriska.259
 Både självaktualisering och gemenskap tycker vi är tydligt bland 

annat i interaktionen mellan Morgan Alling och hans fosterpappa Martin när de 

samtalar efter att ha varit i möte med en skollärare och Martin visar Morgan 

Alling att han stöttar fostersonen. I Hillevi Wahls fall är självaktualisering och 

en känsla av gemenskap inte lika självklart, den parentifiering260 som skildras 

tycker vi tyder på att hon alieneras och inte ses som oersättlig i relationen. Något 

som vi ser påverkar hur Hillevi Wahl vidare beskriver sin livskvalitet, där hon 

får ta mycket ansvar och inte umgås med andra jämnåriga eller bekanta. Det som 

framkommer i Hillevi Wahls skildring är snarare en brist på gemenskap, en 

konsekvens som uttrycks genom bland annat ensamhet. Erik Allardts 

välfärdsmodell betonar just att ensamhet och brist på aktiviteter leder till social 

isolering, vilket framkommer i hur Hillevi Wahl beskriver sin situation.  

 

I resultatet framkommer det att i Hillevi Wahls berättelse skildras att hon önskat 

sig en annan mamma, något som förvånar oss utifrån den tidigare forskningen vi 

tagit del av. Denna önskan talar därmed emot Margaret Corks undersökning om 
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att barn till alkoholmissbrukare inte önskar sig någon annan förälder.261 Vi 

ställer oss frågan om hur situationen skulle ha sett ut om Hillevi Wahl skulle ha 

blivit omhändertagen, skulle relationen till modern vara likadan? Då det enligt 

Anne-Marie Laslett m.fl. är många barn som aktualiseras inom socialtjänsten på 

grund av förälderns missbruksproblematik menar vi att Hillevi Wahl med sin 

erfarenhet av att bo kvar i föräldrahemmet står i kontrast gentemot forskningen. 

Vår tolkning är att det i de andra två berättelserna däremot inte framkommer 

någon önskan om att föräldrarna ska vara några andra, utan snarare en önskan 

om att föräldrarna ska agera på ett annorlunda sätt. 

6.2 Hur beskrivs materiella och ekonomiska aspekter? 

I de tre berättelserna finns det, i varierad utsträckning, beskrivningar av hur de 

upplever sina ekonomiska och materiella förhållanden. Med utgångspunkt från 

det teoretiska ramverket ser vi en koppling till det Erik Allardt menar om att 

välfärd innebär ett tillstånd där centrala behov tillfredsställs. Vi ser att 

individernas syn på sin levnadsnivå beror på hur, och om, behov så som mat, 

kläder, pengar, leksaker med mera tillgodoses. Däremot finner vi att Jessica 

Andersson, och Morgan Allings skildringar är knapphändiga och få gällande 

tillgången till materiella och ekonomiska tillgångar. De få skildringar som ges, 

bland annat stulna limpor för att få i sig mat eller att när pengarna från 

Försäkringskassan kommer in går ekonomin ihop är dock tydliga och återspeglar 

Anne Harjus, Gunvor Andersson samt Stina Fernqvists forskning om att utsatta 

barn växer upp i ekonomisk utsatthet.262  

 

Något som framkommer som en likhet i de självbiografiska skildringarna, som 

återspeglar Anne Harjus forskning, är att familjerna är beroende av bidrag ifrån 

välfärdsstaten. Detta menar Anne Harju är vanligt för de barn som upplever en 

ekonomisk utsatthet.263 Även Jan Jonsson m.fl. menar på att det är de 

resurssvaga familjerna, vilket vi menar att individernas biologiska familjer 

räknas som med tanke på att dessa individer är beroende av välfärdsstatens 

bidrag, där den ekonomiska utsattheten är som mest påtaglig.264 Hillevi Wahl 

målar upp en mer detaljrik bild av, men även den begränsad, hur den 

ekonomiska situationen ser ut under barndomen. I Hillevi Wahls berättelser 

återfinns beskrivningar av den ekonomiska situationen. Det finns till skillnad 

från de andra två självbiografierna inte lika tydliga tendenser till att den 

materiella situationen är knapp, vilket då skulle kunna tala emot den forskningen 

som vi presenterat angående ekonomisk utsatthet.265  Däremot ser vi tendenser i 
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Hillevi Wahl skildringar om att hon upplever sin ekonomiska situation och 

tillgången till materiella ting utifrån vad andra individer i hennes närhet erhåller.  

 

Det Hillevi Wahl skildrar stämmer också in på det som Anne Harju betonar om 

att barnen i ekonomiskt utsatta situationer gärna beskriver sin situation utifrån 

jämförelser kring vad personer i deras närhet äger.266
 Ytterligare en forskare som 

stödjer denna iakttagelse är Stina Fernqvist med hennes forskning som menar att 

individernas chans att påverka sin materiella tillgång minskar på grund av att de 

som barn besitter ett minskat handlingsutrymme.267 Vår tolkning av Hillevi 

Wahls situation blir således att hennes uppfattning av den ekonomiska och 

materiella situationen är att den inte är tillgodosedd och därmed upplevs hennes 

skildringar måla upp en bild av att hon ser på sin levnadsnivå som utsatt.  

 

När Morgan Alling och Jessica Andersson sedan kommer till sina sista 

fosterhemsplaceringar ser vi att andra aspekter beskrivs, som att de erhåller egna 

rum fyllda med saker eller så beskrivs inte den ekonomiska situationen med lika 

negativa termer som det framkommit i beskrivningarna när de fortfarande bott 

hemma. Att de ser annorlunda på sin situation går att tolka med hjälp av Erik 

Allardts välfärdskategori att ha. Utifrån det som framkommer i skildringarna 

drar vi slutsatsen att de når taket för ha-värden, det vill säga att deras behov 

tillfredsställts och en god levnadsnivå har slutligen uppnåtts till skillnad från vad 

de upplevde när de fortfarande befann sig i sina föräldrahem.  

6.3 Hur framställs erfarenheter av välfärdsinstitutionerna i berättelserna?  

Framställningar kring erfarenheten av skolan och socialtjänsten har i varierad 

utsträckning återfunnits i berättelserna. Hur individerna i självbiografierna 

skildrar sin skolgång och sina upplevelser av skolan ger ingen tydlig bild, vi 

anser att det saknas beskrivningar av hur skolan uppfattas av individerna. 

Därmed finner vi att det inte går att dra någon egentlig slutsats huruvida skolan 

har haft en betydande roll under individernas barndom. De erfarenheterna som 

skildras visar dock att skolan har varit en plats för både negativa och positiva 

upplevelser. Samtliga individer har varit i kontakt med skolmiljön, utifrån det vi 

funnit i självbiografierna överensstämmer inte deras upplevelser av skolmiljön 

helt och hållet med den tidigare forskningens poängterande om att skolan har en 

viktig funktion i barns liv.268 Som vi tidigare nämnt tror vi detta beror på att 

framställningen av skolan inte tagit en speciellt stor del i individernas 

självbiografier, och därmed framträder inte skolan roll lika tydligt.  
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Utifrån självbiografierna har vi funnit att det Ylva Spånberger Weitz menar med 

att skolan kan verka som en skyddande eller positiv miljö till viss del återfinns i 

det som skildras i livsberättelserna. Det finns både situationer där skolan verkat 

skyddande, men i Hillevi Wahls fall har även skolan misslyckats med att 

uppmärksamma problemet trots tydliga tecken.  

 

Ett intressant mönster vi sett i resultatet är den tonvikt individerna lägger på att 

känna sig sedda i kontakten med vuxna, vilket innefattar vuxna i deras närhet, 

men också med personal från de sociala myndigheterna och skolan. I sin 

välfärdskategori att vara för Erik Allardt fram frågan om att en individ för att 

uppleva en högre livskvalitet behöver känna att denne har möjlighet att påverka 

beslut och andra viktig aspekter i deras liv.269 Just delaktighet och integration i 

samhället, men fram för allt i frågor som rör dem, själva ser vi som 

betydelsefulla i individernas beskrivningar. De svårigheter som beskrivs 

gällande att inte bli sedda av representanterna från välfärdsinstitutionerna 

beskriver att författarna upplever att de inte får delge sina egna känslor, att 

vuxna talar över deras huvuden eller att de inte erhåller information om vad som 

sker. Något annat som av oss ses som kritik gentemot myndigheterna är att de 

inte uppfattat vad individerna upplever och att de ställer fel frågor och därmed 

inte inser hur situationen upplevs av individerna. Detta manifesteras bland annat 

i det avsnitt då Jessica Andersson beskriver att skolkuratorn fokuserar på hennes 

vikt snarare än att fråga hur situationen ser ut i hemmet. Vidare så framhåller 

resultatet vikten av att välfärdsrepresentanter involverar individerna, ser dem 

och framför allt hör dem. Det som individerna framför anser vi går att koppla till 

det Manuela WA Schols m.fl. lyfter fram när de menar att de vuxna som jobbar 

inom skolan känner ett behov av kunskap kring utsatta barn för att de ska kunna 

veta när de ska anmäla misstanke om vanvård. Om personalen skulle ha haft mer 

kunskap om vanvård, eller utsatthet bland barn skulle i sådana fall andra 

åtgärder ha upprättats för individerna i självbiografierna?  

6.4 Avslutande ord 

Studien har försökt närma sig individernas upplevelser och erfarenheter i utsatta 

miljöer, detta genom att se till självbiografier. I den aktuella forskningen om 

utsatta barn har vi funnit att individers upplevelser av sin barndom är ett relativt 

outforskat område. Denna slutsats drar vi inte på grund av att forskning inte 

existerar,270
 utan snarare för att forskningen tenderar att inte belysa individens 

eget perspektiv. Istället anser vi att den vanligaste utgångspunkten i forskningen 

om utsatta barn, oavsett om det är på grund av föräldrarnas missbruk, fysiskt 

eller psykiskt våld eller någon annan anledning, utgår från vuxna personers 

samlade kunskap och erfarenhet inom området. Detta behöver inte 
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nödvändigtvis betyda att barnens bästa inte iakttas, men i likhet med det som 

studien visat är barn inte delaktiga i de processer som påverkar deras situation.  

 

Utifrån studiens resultat ser vi att individerna skildrar de materiella och 

ekonomiska tillgångarna som betydande under barndomen. Till vilken grad 

grundläggande behov tillgodoses påverkar hur individerna uppfattar och skildrar 

sin levnadsnivå i de självbiografiska berättelserna. Vi ser däremot att det som 

lyfts fram i skildringarna som mest betydande är de sociala relationerna. De 

sociala relationerna, vilket även Erik Allardts välfärdsmodell betonar, tolkar vi 

har en betydande roll för i vilken utsträckning individernas grundläggande 

behov tillfredsställs, men de verkar också som ett verktyg i sig självt för 

individerna att kunna uppleva en större livskvalitet då de möjliggör att 

individerna erbjuds stöttning och hjälp i sin utveckling under barndomen.  

 

Självbiografierna erbjuder erfarenheter av välfärdsinstitutionerna där det 

framkommer att deras upplevelser av representanter från dessa inte har 

tillräckligt med kunskap för att hjälpa barnen ur de situationer som de befinner 

sig i samt att de upplever att de inte är delaktiga i de processer som berör dem. 

Den slutsats som vi drar från detta är att det är viktigt som professionell i arbetet 

med barn i utsatta situationer låta individerna vara delaktiga och att se varje barn 

som en aktiv individ vars åsikter bör tas på allvar. 
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7 Metodologisk reflektion  

Det här avsnittet kommer att innehålla en diskussion kring studiens kvalitet. 

Först förs en diskussion kring de metodologiska tillvägagångssätten, sedan 

diskuteras alternativa tillvägagångssätt. Till slut förs ett resonemang kring de 

kriterier och begrepp som framförts under avsnitt 4.4 Kvalitativ forsknings 

kvalitetskriterier. 

7.1 Metod och material 

Under de senaste åren har självbiografier fått ett uppsving, följaktligen har en ny 

empiri möjliggjorts som gör att personer som tidigare inte fått sin röst hörd kan 

förmedla sina åsikter och upplevelser. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att 

en person som publicerar en självbiografi kan ha olika motiv för att 

offentliggöra sin berättelse. Det kan vara både ekonomiska skäl, men också en 

vilja att berätta sin historia. Oavsett vad anledningen kan vara behöver en person 

med ambitionen att få ut en självbiografi beröra något som i samhället anses 

vara viktigt eller intressant. Ett resultat av att boken tillhör en 

konsumtionsmarknad kan möjligtvis vara att det som står skrivet i 

livsberättelserna påverkats för att öka på intresset för boken. Nackdelen med att 

använda självbiografier som empiriskt material är att vi tolkar andras utsagor, 

detta utan att veta vad syftet varit med det som beskrivs.  

 

Fördelen med att genomföra en kvalitativ innehållsanalys är att det är en flexibel 

metod, vilket gör att den kan användas på material som inte är speciellt 

strukturerat. I självbiografierna har författarna inte strukturerat upp sina 

upplevelser, utan beskriver löpande det som de upplevt under sin barndom. När 

det gäller kritik gentemot den kvalitativa innehållsanalysen menar Alan Bryman 

att en innehållsanalys aldrig blir bättre än texten som studeras.271 Därmed bör en 

studie föregås av en granskning av följande tre begrepp: Autenticitet – att texten 

är självbiografier. Trovärdighet – finns det något som kan verka ha förändrats 

eller förvrängts i texterna? Representativitet – är texten representativ för andra 

relevanta texter.272 Det har förts en diskussion kring dessa begrepp och vi har 

funnit att självbiografierna uppfyller kraven i och med att det är 

huvudpersonernas egna beskrivningar av barndomen och därmed är deras eget 

perspektiv.  
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7.2 Kvalitativ forsknings kvalitetskriterier  

Här nedan förs en diskussion kring kvalitativ forsknings tre kvalitetskriterier 

som handlar om framställningen som helhet, vilket tidigare nämnts i arbetet. (se 

avsnitt 4.4) 

7.2.1 Intern logik  

Peter Svensson och Göran Ahrne betonar att all forskning i slutändan måste 

handla om att läsaren ska tro på det som framkommer i arbetet, med andra ord 

måste det som framförs vara trovärdigt och tillförlitligt.273 Ett sätt att göra en 

kvalitativ studie mer trovärdig är genom att visa på transparens, det vill säga att 

vara öppen och redogöra för metodval och resonemang som föregått de beslut 

som tagits i arbetet för att på så sätt låta läsaren kunna diskutera.274 Det är en 

metodologisk svårighet som vi har upplevt under studiens gång, framför allt när 

det gäller urvalet av empirin. Detta eftersom urvalet genomfördes innan studiens 

syfte ändrades vilket medfört att det har varit svårt att detaljrikt beskriva 

processen.275Vi har försökt att noggrant redogöra för de analytiska 

tillvägagångssätt som ligger till grund för arbetet för att på så sätt nå en högre 

transparens och därmed öka på studiens trovärdighet.  

7.2.2 Etiskt värde 

Studien innebär kontakt, dock inte direktkontakt, med människor och deras 

berättelser om utsatta situationer. Därigenom kan etiska dilemman förekomma i 

analysen av livshistorierna. Den utvalda empirin är publicerad, vilket betyder att 

materialet är offentligt. Följaktligen går det att bortse från det forskningsetiska 

kravet om att anonymisera data för att skydda utsatta individer.276
 Det är däremot 

av stor vikt att ha i åtanke att självbiografierna inte är författade för att finnas 

med som empiri i vår forskning, utan skrevs i ett annat syfte. Därför blir 

analyserna enbart tolkningar av individernas framställningar.  

 

Som nämnts i den kritiska reflektionen har författare till självbiografier olika 

anledningar att skriva ned sin livshistoria. En vilja att förmedla sin historia kan 

ses som både en fördel och en nackdel. Då det i skildringarna framkommer 

känslig information bör det före publicering ha förekommit en diskussion hos 

respektive förlag om hur de människor som framställs i självbiografierna 

kommer att reagera. I en av böckerna, den som skildrar Jessica Anderssons 

uppväxt, behandlas den etiska avvägningen som föregått publiceringen i 
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förordet. Det förtydligar att avsikten med att författa boken inte var att någon 

skulle få skulden för vad som skett eller att någon skulle känna sig anklagad.277 

Med detta sagt menar vi att vi visat på en god etik i vårt utförande av detta 

arbete. Vi vill även framhålla att studiens analys är våra tolkningar av materialet, 

och inte nödvändigtvis det som personerna avsett med sin framställning. Då vår 

analys utgörs av de tolkningar vi gör finns en möjlighet att vår tolkning inte 

överensstämmer med det som författarna ämnade belysa vid författandet av 

självbiografierna. Något som vi diskuterat och därför även velat tydliggöra för 

våra tolkningar på ett bra sätt i ett försök att minimera missförstånd gällande vad 

som finns beskrivet i böckerna och vad som vi utläser som latenta budskap.

  

7.2.3 Perspektivmedvetenhet  

 

Forskning gällande barn kan stöta på svårigheter i att belysa barnens egna 

perspektiv, vilket är en problematik som även den här studien stött på. Detta 

med anledning av att de självbiografier som utgör empirin har skrivits av vuxna 

personer, men med fokus på deras upplevelser från sin barndom.  

 

När det gäller perspektivmedvetenhet som handlar om att tydliggöra sina 

utgångspunkter anser vi att vi under avsnittet författarnas förförståelse redogjort 

för att det kan vara svårt att bortse från den kunskap man besitter. Genom att vi 

redogör för vår förförståelse försöker vi tydliggöra för läsaren vilket perspektiv 

vi kan ha haft innan studien och hur det möjligtvis kan ha påverkat resultatet. På 

så sätt ämnar vi att försöka uppnå en god kvalitet.278
 Under studiens gång har vi 

strävat efter att låta materialet få leda vägen för analysen. Däremot är vi 

medvetna om att resultaten kan ha påverkats av vår förförståelse och tidigare 

kunskap.  
 

Vidare är vi medvetna om att det som den tidigare forskningen presenterar kan 

ha påverkat de tolkningar som gjort i studien, vilket kan ha haft som följd att 

studiens resultat liknar det som framkommer i den tidigare forskningen. 

Däremot anser vi att det går att utläsa vissa aspekter som skiljer sig från tidigare 

forskningen eller att individerna inte skildrar aspekter som forskningen betonar 

är betydelsefulla för personer med liknande erfarenheter.  

 

De tre självbiografierna som utgör vår empiri är individernas retrospektiva 

beskrivningar av sina barndomar,279 därmed blir en bedömning av 

verklighetsförankringen svår. Det är inte heller vårt mål att finna den sanna 

beskrivningen av författarnas barndom, utan vi vill snarare belysa ett fenomen 

utifrån skrivna framställningar. Generaliserbarhet är en av de aspekter som Peter 
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Svensson och Göran Ahrne lyfter fram som en möjlighet till en ökad 

trovärdighet i en studie.280 I och med att det enbart är tre självbiografier som har 

studerats och vi inte har granskat ett större urval kan inte studien ge 

generaliserbara resultat. Vi finner att det material som dessa livsberättelser 

erbjuder inte kan möjliggöra allt för djupa slutsatser, istället kan de öppna upp 

för reflektion och vidare forskning. Den bild som vi får av utsatta barn blir 

därmed begränsad, men genom att se till flera berättelser kan fler perspektiv 

samlas in, vilket kan resultera i en mer nyanserad bild av fenomenet. Däremot 

anser vi att tillvägagångssättet kan följas och på så sätt generera en större studie 

med mer överförbart resultat. 

Med detta sagt vill vi inte utesluta att resultatet, eller studiens tillvägagångssätt 

går att generalisera. Enligt Peter Svensson och Göran Ahrne finns det en typ av 

generalisering som handlar om att resultat överförs till en annan typ av tid och 

rum. Detta anser vi att vårt arbete gör då de självbiografier som utgör vår empiri 

skildrar en barndom under 1960-80talet och sedan av oss relateras till nutida 

forskning och teoretiska ramverk.281 Som nämnts i inledningen finns det en 

kontinuitet i det som tagits upp, något som bland annat vanvårdsutredningen 

behandlar.282
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8 Studiens kunskapsbidrag   

Denna studie ger uppslag att diskutera andra aspekter för att undersöka hur 

individer upplever sin välfärd och kontakter med välfärdsinstitutioner. Genom 

användandet av självbiografier möjliggörs nya och bredare perspektiv. För 

denna studie har självbiografierna bidragit med skildringar av personliga 

erfarenheter som möjliggör djupare förståelse kring en barndom i utsatta 

miljöer. De beskrivningar som skildras ger även en inblick i hur barn förstår och 

uppfattar den kontext de befinner sig i. Karin Heimdahl belyser att det behövs 

mer forskning om hur barn upplever en barndom med föräldrar som 

missbrukar.283 

 

Vi ser att forskning med självbiografier som empiriskt material kan vara ett sätt 

att få utökad kunskap inom ämnesområdet. Detta för att vi anser att de som 

författat självbiografierna inte alltid får möjligheten att beskriva sina upplevelser 

och erfarenheter av situationer och kontakter som har en betydelse för dem. Den 

här studien belyser individernas egen syn på att ha växt upp i utsatthet, men 

också hur de beskriver de sociala myndigheternas representanter och skolmiljön. 

Vi kommer berättelser om erfarenheter från barndomen nära då vår empiri 

utgörs av självbiografier som är skrivna av vuxna med sådana erfarenheter. 

Dessa erfarenheter och upplevelser närmar vi oss utan att själva intervjua barn 

som utifrån ett etiskt perspektiv kan ses som problematiskt, då vi inte har någon 

utbildning eller erfarenhet av att göra detta. Vi ser även att självbiografier kan 

erbjuda empowerment till författarna, vilket Joanna Bornat och Jan Walmsley 

även menar kan vara betydelsefullt.284 

 

Som författare till den här studien vill vi lyfta fram individers upplevelse av att 

ha vuxit upp i problematiska hemmiljöer. Vi vill även lyfta den betydelse som 

barnets relationer, samt skola och socialtjänst har på de problematiska 

hemmiljöer som porträtteras i självbiografierna. Under studiens arbete har vi läst 

mycket forskning om barn som växer upp i utsatthet, dock menar vi det finns 

kunskapsluckor som gäller barns egna erfarenheter.  Att använda självbiografier, 

även fast de författas i vuxen ålder, möjliggör att kunskap om den utsatte 

individens erfarenheter och upplevelser erhålls. Enligt oss är det betydelsefullt 

för samhället i stort att ha en medvetenhet om, men i synnerhet de personer som 

arbetar med dessa barn, hur de aktuella individerna upplever sin välfärd och 

levnadssituation. Det som studien vidare visar på är vikten av att bedriva 

forskningen för att fånga upp utsatta individers åsikter angående hur de uppfattar 

kontakten med socialtjänsten och skolan.  
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Med den här studien vill vi betona att de yrkesverksamma, oavsett om det är 

skol- eller socialtjänstpersonal, som kommer i kontakt med dessa barn och 

ungdomar besitter en viktig uppgift i att upptäcka de utsatta barnen. Som 

resultatet av denna studie, där individerna upplever att de inte blivit beaktade 

som aktiva aktörer, visar är det en komplicerad uppgift de yrkesverksamma har 

som är av stor betydelse för hur dessa individer ser på och hur de upplever sin 

välfärd.   

 

Studien och det metodologiska tillvägagångssättet att läsa självbiografier kan 

vara ett bidrag till att i vidare forskning sätta individens upplevelser i centrum 

för att belysa hur sin tillgång till sociala, materiella och ekonomiska aspekter 

samt kontakten med skola och socialtjänst beskrivs.  
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9 Förslag till vidare forskning  

Det här arbetet ser vi som en möjlig utgångspunkt för en större studie med fokus 

på att fånga in individers upplevelser och erfarenheter med hjälp av till exempel 

mer djupgående intervjuer. Detta då vi finner att det kan erbjuda en ytterligare 

en intressant infallsvinkel till vad individer med liknande erfarenheter lyfter 

fram som betydande i deras barndom. Att använda individers beskrivningar av  

barndomen relaterat till de sociala, ekonomiska och materiella aspekter 

forskning ser vi som en betydelsefull ingång för kvalitativ forskning. Genom 

denna ingång möjliggörs ny information om hur individer upplever utsatthet. 

Vi ser även fördelar i att använda självbiografier som empiri då de möjliggör att 

individers upplevelser och erfarenheter lyfts fram, även fast skildringarna oftast 

författas när individerna kommit upp i vuxen ålder. Med detta i åtanke ser vi 

gärna att forskning om utsatta barn tar fasta på den här infallsvinkeln och 

använder sig mer av självbiografier eller andra metoder där individens 

upplevelser synliggörs. 

De livsberättelser som analyserats är skrivna av en man och två kvinnor, vilket 

kan ses som en ojämn fördelning. Eftersom vi inte har valt att se till genus i 

denna studie anser vi inte att detta har haft en större påverkan på hur vi granskat 

empirin eller vårt slutresultat. Att studera skillnader mellan hur de kvinnor och 

män beskriver sina upplevelser finner vi intressant. Vidare forskning kan med ett 

genusperspektiv leda till viktig information om hur killar och tjejer uppfattar sin 

barndom samt eventuell kontakt med socialtjänsten. Där ser vi också ett intresse 

i att lyfta fram den betydelse som vi funnit att skolan kan ha för ett barn som 

upplever utsatthet. 
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