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Sammanfattning 

Av olika anledningar klarar inte alla föräldrar av att tillgodose sina barns behov vilket kan 

påverka barnen och deras utveckling negativt. För att få barnets perspektiv på hur det är att 

växa upp under sådana förhållanden genomför vi denna studie med syftet att få ökad kunskap 

och förståelse för hur det kan vara för ett barn att växa upp i en familj där föräldrar av olika 

anledningar brister i sin omsorgsförmåga. Det är en litteraturstudie baserad på självbiografier 

där numera vuxna personer retrospektivt beskriver hur de upplevt sin barndom. Vi har använt 

oss av narrativ metod eftersom det ger oss möjlighet att få en fördjupad förståelse av berätta-

rens upplevelser. Våra resultat visar att det sker en förändring av roller i familjen och att bar-

nen får axla mycket stort ansvar hemma. De tar hand om hushållet, syskon och även sina för-

äldrar. De upplever rädsla på grund av det oförutsägbara agerandet från sin förälder och utan-

förskap, speciellt i skolmiljö. Det sociala nätverket kan vara avgörande för att stödja dem i 

deras liv och ge dem en positiv utveckling, tyvärr har samhället inte fullt ut kunnat ge dem det 

stöd de behöver. 

 

Nyckelord: omsorgssvikt, föräldraförmåga, barns grundläggande behov 

  



 
 

Abstract 

For different reasons not all parents are capable of giving their children what they need and 

that may have a negative effect on children’s development. In order to get the children’s per-

spective we carry out this study. The aim of this study was to get more knowledge and under-

standing of children’s experiences of growing up in a family where the parenthood is lacking,  

based on autobiographies where now grownups describes their experiences of childhood in a 

retrospective We use a narrative method because it allows us to reach a deeper understanding 

of their experiences.  Our result shows that there is a change in roles in the family and that 

these children take on a big responsibility for their family and home. They take care of basic 

housework, their siblings and their parents. They experience fear because of the unpredictable 

behavior from their parents and alienation, especially in the school environment. The social 

network is crucial to support them and give their life and development a positive direction, 

but sorry to say the society haven´t been able to give them enough help. 
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Förord 

Genom denna studie har vi fått ökad kunskap och förståelse för hur barn påverkas av sina 

uppväxtförhållanden med föräldrar som brister i sin omsorgsförmåga. Det har varit intressant 

och tidvis skrämmande att få ta del av de berättelser som ligger till grund för studien. 

 

Vi vill tacka vår handledare Åsa Vidman för idogt läsande och för många lärorika kommenta-

rer. Hon har funnits tillhands vardag som helgdag och har stöttat oss genom denna resa. 

 

Renata Tsagova 
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1. Inledning 

För att barn skall kunna växa och utvecklas på ett positivt sätt är det en rad grundläggande 

behov som de behöver få tillgodosedda, både fysiskt och emotionellt. Mat, dryck, sömn, hy-

gien och rena kläder hör till detta men även omvårdnad och skydd, närhet, trygghet, värme 

och kärlek. För att utvecklas behöver barn också stimulans, stöd och hjälp från sina föräldrar 

(Hindberg 2003). Föräldrarna är centrala i ett barns liv, men av olika anledningar har inte alla 

föräldrar förmåga att ge sina barn vad de behöver. Detta kan exempelvis bero på att en föräl-

der har missbruksproblem, är psykiskt sjuk eller är utvecklingsstörd. 

 

När föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga kan det få negativa konsekvenser för barnens 

utveckling. Om så är fallet ska samhället ingripa och ge det stöd och hjälp som behövs för att 

barnen ska växa upp under gynnsamma förhållanden. Socialtjänsten är den myndighet som 

har det yttersta ansvaret för omsorgen om barn och ungdomar. I 5 kap. 1 § SoL; Socialtjänst-

lagen, står att ”Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer 

upp under trygga och goda förhållanden” (SFS 2001:453). En faktor som försvårar detta är 

att många barn som lever under svåra familjeförhållanden inte synliggörs tillräckligt. Den 

yttersta åtgärden för att skydda barn kan vara tvångsomhändertagande med stöd av LVU; La-

gen med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52), och en återkommande dis-

kussion i medier och i samhället är om det är rätt eller fel att ingripa med tvångslagar. 

 

Under utbildningen väcktes vårt intresse för barn som växer upp med utvecklingsstörda för-

äldrar, särskilt efter att ha sett dokumentären ”Min pappa är utvecklingsstörd” där huvudper-

sonen anser att det hade varit bättre för henne att växa upp i ett familjehem. Det finns liten 

kunskap om hur livet gestaltar sig för de barn som vuxit upp med en utvecklingsstörd föräl-

der, de flesta befintliga studier fokuserar mest på föräldern och då i första hand modern (Soci-

alstyrelsen 2005). Vi ville undersöka hur barn som lever i familjer där omsorgen brister upp-

lever och påverkas av sin uppväxt, oavsett om anledningen var att en förälder är utvecklings-

störd, har missbruksproblem eller  är psykiskt sjuk. Barnperspektivet, vilket ju också ska ge-

nomsyra allt socialt arbete och som förstärktes 2008 i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), var 

viktigt för oss att få fram så vårt fokus har legat på att lyfta fram barnets upplevelse av sin 

uppväxt, även om det rent konkret är en numera vuxens återblick av sin barndom studien bas-
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eras på. Eftersom det inte finns så mycket ny forskning inom området ansåg vi att studien 

skulle bidra till fördjupad kunskap och förståelse för barn som växer upp med föräldrar som 

sviktar i sin föräldraroll. Ämnet uppfattas av båda författarna till denna uppsats som väldigt 

aktuellt inom socialt arbete. Studiens resultat har jämförts med befintlig forskning inom valt 

ämne och har till en del jämförande karaktär då anledningen till sviktande föräldraförmåga 

skiljer sig. Det bidrar till att studien får ett bredare perspektiv. 

 

För att undvika etiska komplikationer som kan uppstå vid intervjuer har vi valt att använda 

oss av självbiografier där numer vuxna personer berättar om deras upplevelser av att växa upp 

i en familj där en förälder brister i omsorgsförmåga. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna uppsats är att utifrån självbiografier, där numera vuxna personer retrospek-

tivt beskriver sin uppväxt, få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att växa upp 

med en förälder som på grund av missbruk, utvecklingsstörning och/eller psysisk ohälsa bris-

ter i sin omsorgsförmåga. De frågeställningar vi har är: 

 

• Hur anser numera vuxna att deras uppväxtförhållanden påverkades av en förälders 

bristande omsorgsförmåga? 

• Hur upplever numera vuxna som växt upp med en omsorgsbristande förälder det stöd 

de som barn eventuellt erhållit från samhället? 

 

Disposition 

Detta inledande avsnitt följs av kapitel där urval av tidigare forskning om bristande omsorgs-

förmåga hos föräldrar och vilka konsekvenser det kan ge barnen presenteras. I kapitel tre re-

dovisas teoretiskt perspektiv och i kapitel fyra den metod vi använt oss av, vilken är narrativ. 

Resultat och analys redovisas i kapitel fem. Studien avslutas med sammanfattande diskussion 

och referenslista. 

 

2. Bakgrund 

Socialstyrelsen har i flera rapporter uppgett att barn till föräldrar med missbruk, psykisk sjuk-

dom eller utvecklingsstörning löper större risk än andra barn att utsättas för vanvård. Konse-

kvenser för barn till föräldrar med missbruk eller utvecklingsstörning kan vara oförutsägbar-
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het i tillvaron, oklarheter i rollfördelningen, inkonsekvent gränssättning och dålig problem-

lösning (Socialstyrelsen 2005; 2009). För barn till förälder med psykisk sjukdom kan konse-

kvenser för barnen bli att de får leva med en förälder som har starka känsloutbrott eller gör sig 

otillgänglig fysiskt och emotionellt. Barnet kan också dras med i förälderns hallucinationer 

och vanföreställningar (Socialstyrelsen 1999). För att barn som växer upp i dessa familjer ska 

kunna få det stöd de behöver är det viktigt att de upptäcks tidigt. Det finns dock ingen säker 

siffra på hur många barn och ungdomar som lever i dessa familjer. Eftersom missbruk ofta är 

en hemlighet som hålls inom familjen är det svårt för utomstående att upptäcka hur situat-

ionen är och familjer där en förälder är psykiskt sjuk eller utvecklingsstörd är ofta socialt iso-

lerade. 

 

Enligt Socialstyrelsens skrift Barn och unga i familjer med missbruk (2005) är det inte klar-

lagt när ett missbruk får konsekvenser i form av bristande föräldraförmåga. Missbruk, precis 

som psykisk sjukdom, behöver inte vara ett statiskt tillstånd utan kan vara bättre i perioder. 

Om den icke missbrukande föräldern förmår att ge barnet stöd och uppmärksamhet kan kon-

sekvenser för barnet balanseras, men kan själv vara så indragen i missbruksproblemet att inte 

heller den är i stånd att ge barnet vad det behöver. Detta kan leda till att barnet riskerar att 

utveckla en sämre självbild. Andra faktorer som påverkar barnet är vilken grad av ansvar det 

tar eller påtvingas. Det kan handla om att se efter syskon, ta hand om föräldrar och hemmet. 

Destruktiv parentifiering är forskningens benämning på det fenomen att barn och unga i prak-

tiken har övertagit ett vuxenansvar i familjen under kortare eller längre perioder. Det kan på-

verka barnen både negativt och positivt, negativt för det kan leda till psykiska problem men 

positivt för att barnen kan få en ökad tilltro till den egna förmågan att klara svårigheter (Soci-

alstyrelsen 2005). 

 

Det finns barn till psykiskt sjuka i samhället som behöver stöd i sin hemsituation men inte får 

tillgång till det, till stor del för att de inte syns. När det gäller familjer där en förälder lider av 

psykisk sjukdom har inte socialtjänsten tillräckligt goda kunskaper. Personal från vuxenpsyki-

atrin besöker sällan klienten hemma eller träffar dennes barn och har därför svårt att göra en 

helhetsbedömning. Det leder till att socialtjänsten kan få otillräckliga eller otydliga bedöm-

ningar av förälders omsorgsförmåga (Socialstyrelsen 1999). Det behövs också tydliga rutiner 

och upparbetat samarbete mellan socialtjänstens olika verksamheter, vilket det finns brister i 

nu. Det finns även en tendens hos personal inom psykiatrin att se barnen som en "vårdresurs" 

för föräldern i fråga (a.a. 1999). 
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Under 1970-talet pågick en debatt om normalisering, integrering och om utvecklingsstördas 

rätt att leva i samhället. Man ville ta avstånd från tvångssteriliseringens dagar och ge de ut-

vecklingsstörda lika rätt att bestämma över sitt liv som alla andra. Enligt Socialstyrelsens 

skrift Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn – vad finns det för kunskap? kan 

barn till utvecklingsstörda föräldrar få svårigheter med språklig och kognitiv utveckling, bete-

endeproblem, emotionella svårigheter och psykiska svårigheter som depression. Misshandel 

beskrivs vara vanligare när föräldern hade lägre intelligenskvot än barnet och det var särskilt 

de barn med bättre verbal förmåga än föräldern som var utsatta för det. Barnens utsatthet un-

der sin uppväxt kan påverka barnens förmåga att senare i livet själva fungera som föräldrar 

(Socialstyrelsen 2005). 

 

Enligt forskningen finns det tendens att man från myndigheters håll bedömer familjer med en 

utvecklingsstörd förälder annorlunda än familjer där det finns missbruk eller psykisk sjuk-

dom. Socialstyrelsen hänvisar till en SoS-rapport; Barnet i rättsprocessen (1995:21), där det 

framkommer att det för socialnämnden var svårast att få igenom en ansökan om LVU i kam-

marrätten när föräldrarna var utvecklingsstörda eller känslomässigt omogna, jämfört med om 

bristande omsorgsförmåga berodde på andra anledningar (Socialstyrelsen 2005). 

 

Barns grundläggande behov 

Enligt SoL har ”barn rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran och de skall behandlas 

med aktning för sin person och egenart” (SFS 2001:453). Enligt Hindberg (2003) innefattar 

grundläggande behov omvårdnad och skydd, tillgång till dryck, mat, sömn, hygien, kläder, 

tillsyn, omvårdnad vid sjukdom och inte minst utveckling av en känslomässig anknytning till 

en vårdare/förälder. Socialstyrelsen (2007) definierar gott föräldraskap som en process där 

förälder ger barnet fysisk och känslomässigt omsorg och engagerar sig i barnet. 

 

Förutom ovanstående behöver barn lära sig att ta ansvar och få fatta egna beslut, men graden 

av ansvar ska stå i relation till vilken ålder och mognad de har. Barn behöver ha närhet till 

båda sina föräldrar. Det är också viktigt att deras personliga integritet inte kränks, de är egna 

individer med rätt till egna tankar och känslor (BRIS). Enligt Hindberg (2003) är begriplig 

och förutsägbar tillvaro en viktig faktor för barnens välmående. För att tillgodose barnens be-

hov krävs det att föräldrarna har den nödvändiga omsorgsförmåga som behövs och utgår från 

barnens behov. Dessa behov förändras under barnens uppväxt och föräldrarnas omsorgsför-



5 
 

måga ska förändras i takt med de förändrade behoven. Föräldrarna ska kunna prioritera bar-

nens behov framför sina egna, se barnet som en individ med egna behov och rättigheter. För-

äldrarna ska också kunna bedöma vad barnet klarar av i en viss ålder, ha rimliga förväntningar 

och förmågan att sätta gränser (a.a. 2003). 

 

BBiC (Barns Behov i Centrum) är ett system som bygger på forskning och utvecklingsarbete 

och enligt Socialstyrelsen är målsättningen att detta ska användas av Sveriges kommuner i 

utredning, handläggning och dokumentation i barnavårdsutredningar (Socialstyrelsen 2006). 

För att kunna bedriva effektivt arbete och sätta in stödjande insats krävs förståelse för barnens 

behov. Enligt BBiC har barnets behov brutits till sju områden: hälsa, utbildning, känslo- och 

beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, social förmåga, förmåga att 

klara sig själv (se figur 1, sid.6). 

 

Föräldraförmåga innebär att vårdnadshavaren klarar av tillgodose barnets behov. Vad som är 

tillräcklig förmåga grundas på samhälleliga värderingar och moral. Utgångspunkten är att 

föräldrarna tillgodoser barnets behov och påverkar sina barn. De aspekter som anses vara vik-

tiga för att tillgodose barnets behov är föräldrarnas förmåga ge barnet grundläggande omsorg, 

säkerhet, vara känslomässigt tillgängliga, ge stimulans, vägledning, sätta gränser och erbjuda 

stabilitet i tillvaron. Samhälleligt stöd innebär att omgivningen, som har stor betydelse, påver-

kar barnets utveckling och föräldrarnas möjlighet att tillgodose barns behov. Familjens bak-

grund och situation, nätverk, boende och ekonomi, arbete, social integrering, samhällets re-

surser och rådande lagar är betydelsefulla faktorer (Socialstyrelsen 2006). 

 

Bristande föräldraförmåga och dess konsekvenser för barnen 

Missbruk, psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning kan vara anledning till bristande föräld-

raförmåga, även om medföräldern i vissa fall kan kompensera en del av bristerna. Om föräld-

rar inte har förmågan att uppfatta barns behov eller att ge dem fysisk och psykisk omvårdnad 

eller skydd blir resultatet enligt Hindberg (2003) omsorgssvikt. Barnet blir inte sett och be-

kräftat vilket leder till känslan av att vara oviktig och många av barnen kan få anpassningssvå-

righeter i skolan. Barn som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda kan avstanna i sin 

utveckling och skadas djupt av det. Risken är stor att barn som möts av negativ kritik och 

känslokyla utvecklas negativt och att barn som far illa drabbas av trauma (a.a. 2003). 
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Figur 1. BBIC triangel (Socialstyrelsen 2006, s. 14) 

 

 

 

I studier avseende barn till utvecklingsstörda föräldrar (Faureholm 2010; Socialstyrelsen 

2007) framkommer att barn som växer upp med utvecklingsstörda föräldrar tenderar att bli 

socialt isolerade, ofta utsätts för mobbning och får ta stort ansvar i familjen. Familjens isole-

ring och utanförskap kan leda till försenad utveckling och dålig självkänsla. Faureholm (2010) 

visar i sin studie att de flesta barn inte förrän i skolåldern upptäckte att deras förälder var an-

norlunda. Då blev barnen medvetna om att förhållandena hemma inte var likadana som för de 

jämnåriga exempelvis vad gäller hygien, vilket ses som ett exempel på bristande föräldraför-

måga. Ett annat exempel på detta var att föräldrarna inte hade kunskap eller förmåga att hjälpa 

till med läxor. I tonåren och uppåt blev relationen präglad av mer ambivalens, ju äldre barnet 

blev desto mer förstod de hur annorlunda föräldern var och att det var det som ledde till att de 

blev isolerade och kände utanförskap. En viktig aspekt var dock att dessa negativa upplevelser 

till stor del kunde jämnas ut tack vare förälderns värme och kärlek som de flesta vittnade om 

(a.a. 2010). 

 

Barns utveckling och upplevelser i barndomen kan bli negativt påverkade om det praktiska 

och känslomässiga ansvaret inte motsvarar vad man kan förvänta sig med tanke på barnets 

ålder, särskilt om barnets vårdgivande fortskrider under lång tid. Aldridge (2006) vill utmana 

den syn som hittills funnits; att barn som tar på sig föräldraansvar oundvikligen riskerar skada 
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eller problem med utveckling. I hennes studie om barn till psykiskt sjuka föräldrar framkom 

inga bevis för vare sig fysisk skada eller försummelse, inte ens då föräldrarna i studien hade 

ett självskadebeteende och gjorde regelbundna självmordsförsök. 

 

Barns reaktioner på omsorgssvikt 

De flesta barn reagerar på liknande sätt oavsett anledningen till föräldrarnas bristande om-

sorgsförmåga. Ångest, sömnsvårigheter, beteendeproblem, koncentrationsstörningar, psyko-

somatiska besvär, relationsproblem och inlärningssvårigheter är vad konsekvenserna kan bli 

för dessa barn. Killén (1991) beskriver att ångest kan uppstå både vid konkreta situationer och 

inför kommande händelser. Barnen hanterar ångesten på olika sätt, exempelvis genom för-

trängning av upplevelser. Aggressionerna blir försvarsreaktioner för många av dessa barn, de 

som utsätts för fysiska övergrepp visar större aggressivitet än andra. En annan reaktion på 

bristande omsorg kan vara psykosomatisk, de barn som växer upp med föräldrar som brister i 

sin omsorgsförmåga är oftare sjuka än andra barn. De förmedlar sitt obehag genom smärtan 

och andra symtom såsom huvudvärk, sömnproblem, magont och olika slags problem med 

ätande. Barnen utsatta för bristande omsorg åläggs av vuxna, som försöker skydda sig själva, 

med ansvar och skuld (Killén 1991). 

 

I en kvalitativ studie av Cronström (2003) intervjuades 13 vuxna personer som har växt upp 

med missbrukande föräldrar och föräldrar som led av allvarlig psykisk störning och brast i sin 

omsorgsförmåga. Studien visade att övervägande del av deltagare i studien har levt med en 

ständig rädsla under uppväxten. Rädsla inför ovissheten om man skulle få mat och kläder, 

rädsla över att inte ha någonstans att bo. Intervjupersoner i studien beskrev att de fick vara 

uppfinningsrika och utvecklade olika strategier för att bemästra och överleva olika situationer. 

Enligt Cronström har inte barnen kunnat prata om det som hände i familjen och hemlighöll 

det dels på grund av rädsla och dels på grund av skam (a.a. 2003). 

 

Rollförändring i familjen 

Tidigare forskning visar att oavsett vilken anledningen är till bristande föräldraförmåga så blir 

konsekvenserna i stort sett desamma för barnen (Aldridge 2006; Cronström 2003; Faureholm 

2010; Hindberg 2003; Moore, McArthur & Noble-Carr 2011). Grundat på föräldrarnas oför-

måga sker en rollförändring, barnet tar över föräldrarollen och därmed ansvaret för föräld-

rarna, sig själva och eventuella syskon. Från psykiatriskt håll hävdas ofta att på grund av an-

knytningsproblem har rollerna blivit omvända (eng. parentification). Aldridge (2006) menar 
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dock att det inte är så enkelt att det bara handlar om ombytta roller. Istället menar hon att för-

äldrarna har kvar sin status som förälder även om de rent konkret och praktiskt inte utför för-

äldraskap. Det finns ett ömsesidigt beroende i relationen och banden kan ibland t o m förstär-

kas genom barnets vårdgivande. Cronström (2003) visar att flera deltagare i hennes studie 

uppgav att det stora ansvaret inte har inneburit enbart negativ påverkan, utan även medfört en 

del positiva upplevelser, till exempel andrum och tillfredställelse som även ingav styrka och 

självförtroende. 

 

Olika faktorer ökar risken för att barn tar på sig ansvar för sin förälder och hemmet, exempel 

på detta är att barnet är flicka, att det är mamma som är sjuk, ensamstående och inte är i ar-

bete. Hur stort ansvar och vilken typ av ansvar barnet axlar beror på hur förälderns sjukdom 

yttrar sig och vilken hjälp familjen får från samhället (Aldridge 2006). Faureholm (2010) vi-

sar i sin studie om barn till utvecklingsstörda föräldrar att många av barnen fick ta stort ansvar 

hemma, både vad gäller praktiska göromål och emotionellt stöd för familjemedlemmarna. 

Liknande resultat framkom i studier om barn till psykiskt sjuka föräldrar (Aldridge 2006) och 

barn till missbrukande föräldrar (Moore, McArthur & Noble-Carr 2011). Enligt Cronström 

(2003) får barn som växer upp i familjer där föräldrarna brister i sin roll axla ett stort ansvar 

hemma och hälften av deltagarna uppgav att de hade totalt ansvar för familjen. 

 

Aldridge (2006) uppger att graden av vård som barnen ger är varierande, allt från basbehov 

som hushållsarbete till mer intimt vårdande arbete som hjälp vid toalettbesök och bad. De 

finns också där som känslomässigt stöd, de övervakar föräldrarna och har hand om deras me-

dicin. Genom att finnas till hands har barnen en förebyggande effekt exempelvis genom att få 

föräldrarna på andra tankar genom prat och skratt. Moore, McArthur & Noble-Carr (2011) 

visar i sin studie av barn som växer upp med föräldrar med missbruk att graden av vårdande 

som gavs inte stod i direkt relation till hur gravt missbruket var eller vilken typ av drog föräld-

rarna använde. Ansvaret för att vaka över hur föräldrarna mådde fanns hela tiden där och 

ökade faktiskt under de perioder föräldrarna verkade må bättre. Barnen kunde aldrig slappna 

av utan höll hela tiden utkik efter tecken på att missbruket skulle förvärras igen. Det var heller 

inte enbart positivt om föräldern upphörde med sitt missbruk för när rollerna förändrades så 

förändrades hela familjebilden. I Cronströms (2003) studie beskrev flera av intervjuperso-

nerna lojalitetskänslor inför föräldrar, men önskade att omgivningen skulle våga fråga och hur 

de har det och reagera. 
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Lagstiftning och andra styrdokument 

Enligt 6 kap 1 § Föräldrabalken har ”barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 

Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kropps-

lig bestraffning eller annan kränkande behandling”. Vidare av 2 § andra stycket, samma lag 

följer att ”den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhål-

landen och skall se till att barnets behov enligt 1 §  blir tillgodosedda. Barnets vårdnadsha-

vare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveck-

ling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning 

och utbildning” (SFS 1949:381). 

 

FN:s konvention om barns rättigheter, även kallad Barnkonventionen, antogs av FN:s general-

församling den 20 november 1989 (SOU 1997:116). Den är unik genom att fastslå att barnet 

sätts i fokus; barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet när man tar till åtgärder som 

inkluderar barn. Barnkonventionen bygger på fyra grundprinciper; principen om icke-diskri-

minering, principen om barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att 

komma till tals. Principen om icke-diskriminering innebär att staten ytterst är skyldig att 

skydda barn mot alla former av diskriminering. Principen om barnets bästa bygger på två 

grundläggande tankar, dels att alla barn har lika människovärde och dels att barn är sårbara 

och behöver särskilt stöd och skydd. Principen om barnets rätt till liv och utveckling skall ge-

nomsyra hela konventionen och varje enskild rättighet skall vägledas av denna princip. Rätten 

att fritt uttrycka sina åsikter och att bli hörd är den fjärde av de grundläggande principerna och 

innebär att barn har rätt att komma till tals i de frågor som de berörs av, både allmänt och i 

särskilda situationer som att exempelvis höras i domstol (SOU 1997:116). Sverige ratificerade 

Barnkonventionen efter ett beslut i riksdagen 1990 vilket innebar att Sverige förband sig att 

följa det som framgår av barnkonventionen. I Sverige har man arbetat med lagen för att den 

ska följa barnkonventionen men det återstår fortfarande mycket arbete att göra (BRIS 2011). 

 

Socialtjänstlagens mål är att främja människors trygghet, ekonomiskt och socialt (SFS 

2001:453). De flesta insatser bygger på individens självbestämmande och förmåga till eget 

ansvar och möjlighet att förändra sin situation men det finns utrymme för tvångsåtgärder om 

så behövs. I 1 kap 2 § SoL står att ” När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hän-

synen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år” (SFS 2 001:453) 

vilket stämmer överens med tredje artikeln i Barnkonventionen. Barnets bästa skall ligga i 

fokus i alla beslut och insatser som inkluderar barn. Som nämnts förut är det socialtjänsten 
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som har det övergripande ansvaret för barn och ungdomar, och kan med hjälp av LVU om-

händerta barn som far illa. 2 § LVU säger att ”vård skall beslutas om det på grund av fysisk 

eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhål-

lande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas” (SFS 

1990:52). 

 

Samhällets stöd 

Nätverk är ett viktigt inslag när det gäller stöd till föräldrar och familjens nätverk har stor be-

tydelse för barnens uppväxt. I familjer där föräldrarna av olika anledningar brister i sin om-

sorgsförmåga har nätverket ännu större betydelse. Nätverket kan betraktas som resurskälla, 

men i vissa fall även som belastning (Killén 1991). Att som förälder bli erbjuden hjälp och 

stöd kan även innebära en känsla av att vara kontrollerad och man därigenom ges få möjlig-

heter att utveckla sig själv som förälder. Föräldrar med utvecklingsstörning har inte alltid fått 

formellt stöd, vilket kan bero på antingen att de inte bad om det eller att professionella upp-

fattade situationen som att de hade tillgång till det stöd de behövde (Socialstyrelsen 2005). 

 

För barn som växer upp i familjer med bristande omsorg är anknytning till någon vuxen i det 

sociala nätverket extra viktig för att de ska utvecklas positivt, liksom vilken typ av hjälp som 

samhället kan bistå med (Aldridge 2006). I Faureholms (2010) studie av barn till utvecklings-

störda visade det sig dock att samtliga familjer erhöll stöd från samhället i form av ekono-

miskt bistånd, en kontaktperson och en sjuksköterska som besökte dem. Trots detta verkade 

inte insatserna få den effekt man hoppats på och nära hälften av alla barn i Danmark med ut-

vecklingsstörd förälder placerades i fosterhem. De flesta av barnen och ungdomarna tyckte att 

för mycket fokus låg på föräldern istället för på barnens situation (Faureholm 2010). 

 

Det stöd som efterfrågades av ungdomarna i studierna (Aldridge 2006; Moore, McArthur & 

Noble-Carr 2011) var en vuxen de kunde lita på och vända sig till. De ville också ha tillgång 

till hjälp från professionellt håll, kontakt med andra som befinner sig i samma situation, stöd 

och förståelse från utbildningssystemet, avlastning och praktisk hjälp. Barnen behöver själva 

stöd, liksom stöd och hjälp med att hantera förälderns sjukdom, men de vill också få ett er-

kännande av det jobb de faktiskt utför. Både föräldrar och barn uppskattade de tjänster som 

erhölls i form av andrum och ledighet för barnen i projekt som var riktade till just unga vård-

givare. 
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De professionella har inte tillräckligt uppmärksammat barnens behov och vad de bidrar med. 

Det kan bero på att de har svårigheter att känna igen de utlösande faktorer som finns i den 

kontexten eller en ovillighet att överväga att ta tillvara erfarenheterna och behoven hos famil-

jen. De har ofta haft ett smalt klientperspektiv och har mest fokuserat på individen, den sjuka 

föräldern, istället för på familjen som helhet. Studien visade också att det finns en brist på 

förståelse för hur mental sjukdom påverkar familjen och vilka behov de har. Föräldrarna und-

viker att söka stöd och hjälp i sitt föräldraskap eftersom de är rädda för att samhället skall 

gripa in och ta barnen ifrån den (Aldridge 2006). 

 

3. Teoretiskt perspektiv 

I denna teoridel beskriver vi Bronfenbrenners utvecklingsekologi vilken vi använt oss av i 

analysen, samt en kort presentation av forskare han inspirerats av i sitt arbete med att utveckla 

denna teori. 

 

Utvecklingsekologi är en teori om mänsklig utveckling utarbetad av den amerikanske profes-

sorn Urie Bronfenbrenner. Teorin ger ett nytt perspektiv på uppfattning om människan i ut-

veckling, av miljöns betydelse för utvecklingen och lägger betoning på den samverkan som 

sker däremellan. Han betonar att ett barn inte är ”tabula rasa”, oskrivet blad, som bara tar 

emot intryck från omvärlden utan det är en pågående process där barnet och omgivningen 

påverkar varandra. Han beskriver utveckling av en person som ”a growing, dynamic entity 

that progressively moves into and restructures the milieu in with it resides” (Bronfenbrenner 

1979, s. 21). Syftet med det utvecklingsekologiska perspektivet skall vara att få en djupare 

förståelse för det samspel på olika nivåer som påverkar utveckling och att upptäcka nya relat-

ioner. Bronfenbrenner betonar också att utveckling är en ständigt pågående process som fort-

skrider under hela livet. Det lilla barnet är till en början endast medvetet om sin omedelbara 

närmiljö men ju äldre det blir desto fler närmiljöer ingår de i (Andersson 2002). Bronfenbren-

ner menade att all utveckling sker i ett sammanhang i sampel och interaktion med olika fak-

torer i omgivningen och att man kan, och bör, studera detta i individens vardagsmiljö. Skälet 

till det är att uppnå ekologisk validitet; den kontext som den vetenskapliga studien utförs i 

måste stämma överens med forskarens intention med den. Människor uppträder inte likadant i 

konstlade situationer som i hemmiljö (Bronfenbrenner 1979). Som exempel kan ges när man 

studerar relationen mellan förälder och barn, det är sannolikt så att varken föräldern eller bar-

net beter sig likadant i en konstlad miljö som i hemmet, och det måste tas hänsyn till för att 
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kunna dra rätt slutsats (Lagerberg & Sundelin 2000). Skillnaden mellan utvecklingsekologi 

och socialpsykologi, sociologi eller antropologi är, enligt Bronfenbrenner, att fokus ligger på 

det fenomen han kallar ”utveckling-i-kontext” (Bronfenbrenner 1979). 

 

Den ekologiska miljön är byggd som en sats olika system som liknande ryska dockor får plats 

i varandra, de är inte hierarkiska utan omsluter mer varandra (Bronfenbrenner 1979). Dessa 

system är mikro-, meso-, exo- och makrosystemen (se figur 2). I utvecklingsekologisk kontext 

skulle den minsta dockan då motsvara mikronivån och den största makronivån. Makronivån är 

mer ideologisk medan de tre andra nivåerna innefattar den rent konkreta situationen för indi-

viden och dennes livssituation (Andersson 2002; Lagerberg & Sundelin 2000). 

 

 

Figur 2. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska nivåer (Lagerberg & Sundelin 2000, s. 19) 

 

I mikrosystemet finner vi individen och de personer och miljöer som finns i dennes omedel-

bara närhet. Här har individen en definierad specifik roll som den agerar efter, exempelvis i 

form av rollen ”barn”, ”syskon” eller ”förälder”. Det är viktigt att ta hänsyn både till ömsesi-

digheten i samspelet mellan person till person och samtidigt till alla som är närvarande i detta 

system. De bygger tillsammans små nätverk. Mesosystemet är ett system bestående av olika 

mikrosystem och formas och förändras när människan i utveckling går in i en ny miljö. Den 

fokuserar på individens kontakter med olika system. Erfarenheter individen får i ett system i 

närmiljön, som exempelvis skolan, påverkar samspelet med familjen och vice versa. Meso-

systemet omsluter och påverkar relationer mellan de viktiga närmiljöer där individen ingår vid 
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en viss tidpunkt. Exempel på dessa miljöer kan vara familj, skola eller kompisgrupp (Bron-

fenbrenner 1979; Lagerberg & Sundelin 2000). 

 

Exosystemet påverkar indirekt de närmiljöer som individen fungerar och utvecklas i. För ett 

barn kan det handla om föräldrarnas arbetsplats, en skolklass där ett äldre syskon går i eller 

föräldrarnas nätverk av vänner (Bronfenbrenner 1979). Det kan också handla om sjukvård, 

kommunikationer, informella sociala nätverk, lokalpolitik mm. Det är inte ett system indivi-

den hela tiden ingår i utan besöker vid behov. Makrosystemet är det yttersta systemet och här 

finns de mer övergripande samhällsnormerna. Det är nationella ideologiska system och dessa 

abstrakta tankemönster uttrycks mer konkret i de andra systemen. Här finner vi lagar, regler 

och vedertagna mönster för hur samhället skall fungera (Lagerberg & Sundelin 2000). 

 

Bronfenbrenner förklarar de samband som finns mellan de olika systemen med följande ex-

empel: När ett barn får ett syskon är det ett fenomen på mikronivå, när barnet börjar i skolan 

där ett äldre syskon går förändrar det exosystemet till ett mesosystem, och om man flyttar till 

ett annat land inbegriper det en förändring av makrosystemet eftersom det ser olika ut i olika 

länder (Bronfenbrenner 1979). 

 

Flera forskare har inspirerat Bronfenbrenner till utarbetandet av utvecklingsekologin. Bland 

dem kan nämnas René Spitz, brittisk psykoanalytiker, och den amerikanske professorn i soci-

ologi och forskningspsykologi Glen Elder. Spitz undersökte utvecklingen av spädbarn på 

olika institutioner och gjorde jämförande studier om hur utveckling sker i olika sammanhang. 

Han upptäckte i sin forskning att barn behöver mer än god hygien och materiella ting för att 

utvecklas bra och att de faktiskt kan ta allvarlig skada av bristande relationer. Detta satte lju-

set på hur viktigt det är att inte som tidigare enbart se till den enskilde individen och dess 

medfödda egenskaper utan istället koppla utveckling till relation till och kontext (Andersson 

2002). 

 

Glen Elder undersökte uppväxtvillkoren under 1930-talets depression i USA. Många familjer 

upplevde den svåra ekonomiska krisen och den påverkade barnens utveckling under deras 

livslopp, men alla drabbades inte likadant. Olika faktorer som kön, ålder, klass, utbildning och 

chans till arbete interagerade med varandra och påverkade hur utvecklingen framskred. Om vi 

som exempel tar bara två faktorer, som kön och ålder, så drabbades små pojkar hårdare än 

små flickor om pappan hade svårigheter som fattigdom eller arbetslöshet. I dessa fall stärktes 
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mammans roll och det påverkade de små flickorna positivt. Tonårspojkar i medelklass fick 

möjlighet till självständighet som inte tonårsflickor i medelklass fick på samma sätt. Det bely-

ser vikten av att ta hänsyn till den utvecklingsekologiska tanken om interaktion mellan olika 

nivåer och inspirerade Bronfenbrenner till att utveckla en teoretisk modell som kunde tydlig-

göra de olika faktorer vilka i samspel påverkar mänsklig utveckling (Andersson 2002). 

 

Förutom ovan nämnda forskare har Kurt Lewin, tysk gestaltpsykolog, spelat stor roll för 

Bronfenbrenner. Lewin hade en teori om psykologiska fält, vilken betonade den psykologiska 

miljön och dess inverkan på individens upplevelse. Han utvecklade ett interaktionistiskt per-

spektiv och menade att samspelet mellan en individs behov och dennes psykologiska miljö är 

vad som skapar människans plattform för livet. Detta bygger sedan Bronfenbrenner vidare på 

i sitt utarbetande av den utvecklingsekologiska teorin. Kärnan i utvecklingsekologin är att 

individ och miljö påverkar varandra. Det är mycket viktigt att förstå människor i sitt samman-

hang och att utveckling är en process över tid. Vissa förhållanden och beteenden följer med 

från generation till generation men det finns också s.k. ”turning points”, dramatiska föränd-

ringar som kan ändra på livsloppet (Andersson 2002). 

 

4. Metod 

Nedan kommer vi att beskriva uppsatsens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, redogöra för 

vår förståelse inom ämnet innan studien samt redovisa hur vi har gått tillväga vid urval av 

självbiografier. Därefter kommer vald metod, tillvägagångssätt samt uppsatsens trovärdighet 

att beskrivas. 

 

 

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

I studien har vi använt oss av texttolkning som enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är ut-

gångspunkten i hermeneutiken. Inom hermeneutiken är tolkning av meningen centralt och 

fokus läggs på frågor som ställs till texten samt meningar som eftersöks. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) eftersträvas det en gemensam och giltig förståelse av meningen i en text. 

Meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten och helheten 

kan förstås utifrån delar, vilket bildar den hermeneutiska cirkeln (a.a. 2009). Inom hermene-

utiken ska forskaren försöka förstå helheten, och utifrån den förståelsen tolka textens delar för 

att därefter revidera den preliminära helhetstolkningen (Lilja 2005). För att kunna tolka en 
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text bör forskaren vara empatisk samt kunna ställa relevanta frågor till texten. Hermeneutiken 

har varit vägledande i vår studie. 

 

Förförståelse 

Vi har ingen erfarenhet av barn eller vuxna som har växt upp under missförhållanden i hem-

met eller föräldrar som av olika anledningar brister i sin omsorgsförmåga. Inför denna studie 

har vi enbart haft teoretisk kunskap erhållen genom den aktuella utbildningen. Vi har varit på 

intresseväckande föreläsningar och seminarier där ämnet diskuterats. Under utbildningen har 

vi fått tillgång till relevant material och har genom detta fått fördjupat kunskap i ämnet. Vi har 

även följt mediaprogram där ämnet har tagits upp och diskuterats. Vår förförståelse var där-

igenom att uppväxt i familjer där föräldrarna brister i omsorgsförmåga kan innebära smärt-

samma upplevelser och att större uppmärksamhet bör riktas mot barnet. 

 

Urval av självbiografier 

Anledningen till bristande föräldraförmåga skiljer sig och av detta skäl eftersträvade vi bredd 

på urvalet och så stor spridning som möjligt. Vi ansåg att fördjupning i förståelsen om hur det 

är att växa upp med utvecklingsstörd förälder, med psykisk sjuk förälder samt med missbru-

kande förälder skulle ge oss möjlighet att se eventuella likheter och skillnader i uppväxt-

förhållande för barn vars föräldrar sviktar i sin föräldraroll av olika skäl. För att genomföra 

vår studie har vi sökt efter flera självbiografiska berättelser inom ämnet. Kriterier för val av 

självbiografier var att författaren har växt upp i Sverige mellan 50- och 80- talet med föräldrar 

som på ett eller annat sätt brister i sin omsorgsförmåga. De databaser vi använt för sökning är 

Libris och Disa, och vi har använt följande sökord: omsorgssvikt, maskrosbarn, samt kombi-

nationer sviktande föräldrar + utvecklingsstörning, föräldrar + psykisk sjukdom, föräldrar + 

missbruk, sviktande föräldraförmåga, bristande omsorg. Vi har även sökt via Google med 

fraserna: växa upp med föräldrar som sviktar i sin föräldraförmåga, utvecklingsstörda föräld-

rar, barn till utvecklingsstörda, växa upp med psykisk sjuk förälder, barn till psykisk sjuka 

föräldrar, att växa upp med missbruk i familjen, missbruk och föräldrar. Totalt resulterade 

sökningen i fem självbiografiska berättelser: Maskrosungen av Sandra Gustavsson (2007), 

som skildrar sin uppväxt med psykisk sjuk och missbrukande mamma. Vi har ju hemligheter i 

den här familjen av Terese Eriksson (2009), som beskriver sin barndom och uppväxt med 

missbrukande och psykisk sjuk mamma. Flickan som inte fick finnas av Ethel G. Eriksson 

(2007), som skildrar sina uppväxtförhållanden med psykisk sjuk mamma. Mig äger ingen av 

Åsa Linderborg (2007), självbiografi om uppväxt med missbrukande pappa. Kärlek och 
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stålull: att växa upp med en utvecklingsstörd mamma av Lisbeth Pipping (2004), som beskri-

ver sin uppväxt med utvecklingsstörd mamma. 

 

Vi har därefter läst alla fem självbiografier var för sig. Inom funnen litteratur var det enbart en 

författare som har växt upp med utvecklingsstörd mor, urvalet var starkt begränsat. De flesta 

självbiografier beskrev huvudsakligen uppväxten med mödrar, men för att få en bredd på be-

skrivningarna valde vi en av berättelserna som behandlade uppväxt med en far. Uppväxt med 

psykisk sjuk mor skildrades i tre av fem självbiografier och eftersom vi eftersträvade att de tre 

olika anledningarna till bristande föräldraförmåga som tidigare beskrivits (missbruk, psykisk 

sjukdom, utvecklingsstörning) skulle få lika stort utrymme i vår studie fick slumpen avgöra 

vilken av dessa tre skulle användas i vår studie. 

 

Självbiografier som utgör empiri i denna studie är: 

 

Mig äger ingen av Åsa Linderborg. Författaren beskriver sin uppväxt i Västerås under 1970-

talet med sin alkoholmissbrukande pappa som jobbar som härdare. Åsa är fyra år när mamma 

flyttar därifrån och bor sedan hos pappan. Rent biologiskt är hon storasyster, hennes mamma 

får en dotter till några år senare, men eftersom de inte växer upp tillsammans har de inga sys-

konband. Släkten är stor och brokig med arbetarbakgrund och med politiska och intellektuella 

intressen. 

 

Flickan som inte fick finnas av Ethel G. Eriksson. Författaren skildrar hur det var att växa upp 

i Norrland under 1950- och 1960-talet med psykisk sjuk och missbrukande mamma. Ethel är 

ett ovälkommet och oälskat barn som utsätts för både fysisk och psykisk misshandel till skill-

nad från sin storebror. Ethels far finns med i bilden, men han är borta i veckorna och lever 

dels i ovetskap och dels i förnekelse för moders agerande mot Ethel. Fadern älskar och stöttar 

Ethel, men han är en svag person som inte vågar skydda sitt barn. Fadern har också problem 

med alkoholmissbruk. Ethel utsätts för mobbning i skolan och på fritiden, hon ses som avvi-

kande och annorlunda, främst på grund av sin mamma. Ethel har en nära och bra relation till 

sin bror som försöker beskydda henne. Förutom brodern är det få personer som Ethel litar på 

och kan anförtro sig för. 

 

Kärlek och stålull: att växa upp med en utvecklingsstörd mamma av Lisbeth Pipping. Förfat-

taren skildrar sin uppväxt under 1960-talet med en utvecklingsstörd mamma. Pappan fanns 
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med till dess hon var fyra år och kunde till en del lätta tillvaron men sen ökade hans alkohol-

missbruk och han fanns inte tillhands för barnen. Lisbeth är äldst av tre syskon och får tidigt 

ta ansvar för sig själv, syskonen och mamman. Misär, kärlekslöshet och utanförskap präglar 

hennes barndom. 

 

Val av tre självbiografier motiveras med det som tidigare nämndes: vi eftersträvade att de tre 

olika anledningarna till bristande föräldraförmåga skulle få lika stort utrymme i denna studie. 

Den andra bidragande orsaken är att vi efter genomläsning av alla 5 självbiografier kom fram 

till att resultatet skulle inte påverkas om vi använde alla fem självbiografier som empiri i stu-

dien. Likheterna mellan självbiografierna var tydliga. Eftersom vi i denna studie ville få fram 

de vuxna barnens perspektiv har vi medvetet avgränsat det empiriska materialet till självbio-

grafier. Riklig mängd citat användes för att förstärka resultatet i studien. 

 

Narrativ metod 

I denna studie använder vi oss av narrativ metod. Målsättningen inom kvalitativa studier med 

narrativ ansats är att försöka uppleva och se världen med författarnas ögon (Larsson & Gold-

berg 2008). Genom att ta del av valda självbiografier får vi djupare förståelse av författarnas 

upplevelser under uppväxten. De berättelser som utgör empiri för studien skildrar upplevelser 

detaljerat och författare berättar fritt om sina erfarenheter och återger detaljrika beskrivningar. 

Enligt Larsson och Goldberg (2008) finns anpassade, subversiva och förtroliga berättelser. De 

självbiografier vi använder oss av uppfattats av båda författarna till denna uppsats som anpas-

sade berättelser vilka enligt Larsson (2008) används när publiken utgörs av utomstående män-

niskor som inte tillhör ens egen ingrupp. Vi anser att vald metod är relevant i denna studie 

eftersom vi får tillgång till rika och detaljerade beskrivningar av författarna som har växt upp 

med utvecklingsstörd förälder, psykisk sjuk förälder samt missbrukande förälder som enligt 

vår tolkning har brustit i sin föräldraförmåga. 

 

Vi har var för sig läst valda självbiografier. Den första genomläsningen hjälpte oss att skapa 

en helhetsbild. Därefter lästes litteraturen med tanke på syfte och frågeställningar i denna upp-

sats för att kunna urskilja centrala och återkommande tema i berättelserna. Genom denna läs-

ning kunde vi skaffa oss djupare förståelse för texten i självbiografiernas. Relevanta teman 

och eventuella delteman skrevs ner. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar formulera-

des frågor som ställdes till texten. Svar på dessa sammanställdes och tolkades under resultat-

delen för att analyseras med hjälp av vald teori och mot bakgrund av tidigare forskning. Citat 
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har använts för att öka tillförlitligheten i resultat. I citat där en del av ursprungstexten uteläm-

nats eller där ord lagts till, används  /…/ . 

 

Även om det empiriska materialet i denna studie utgörs av självbiografier och vi därför inte 

informerat om konfidentialitet och konsekvenserna av att delta i en studie har vi varit med-

vetna om att allt material måste behandlas på ett etiskt sätt.  Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

skall eventuell risk för deltagarna i en studie vägas in i relation till nytta av forskningen och 

även om materialet är redan publicerat i form av självbiografier och därmed antas vara god-

känt för läsning, möjlig analys och tolkning har vi tagit hänsyn till etiska frågeställningar och 

har hela tiden eftersträvat att behandla tillgänglig material på ett respektfull och icke krän-

kande sätt. 

 

Uppsatsens trovärdighet 

Hög validitet innebär att forskaren så nära som möjligt lyckas mäta det som han/hon avser 

mäta (Larsson m.fl. 2005). Eftersom vi har haft begränsat urval av självbiografier har vi strä-

vat efter hög intern validitet. Det gjorde vi genom att undersöka detaljerat och intensivt det 

som ansågs av oss vara typiska fall. Tydlig bild av fenomen som studeras skapas enligt Lars-

son (2005) genom beskrivningar, kategoriseringar och analys och är förutsättning för validitet 

i forskningen. Vi har tolkat och kontrollerat empirin genom att läsa självbiografierna var för 

sig och vara kritiska samt genom att diskutera vilket kopplas till validitet enligt Larsson 

(2005). 

 

Mätinstrument vid kvalitativa studier enligt Esaiasson m.fl. (2007) är forskaren själv vilket 

givetvis påverkar studiens resultat, tolkning och analys. Forskare med olika erfarenhet och 

bakgrund har olika förståelse och kan komma till ett annat resultat och tolka empirin på annat 

sätt. Det kan förmodas att andra forskare skulle kunna komma fram till en annan slutsats än vi 

i denna studie. Vi redovisar i uppsatsen hur vi har tolkat empirin utifrån den erfarenhet och 

kunskap vi besitter. Eftersom var och en av oss har läst de valda självbiografierna och tolkat 

dem var för sig och har kommit fram till samma resultat vid ett tillfälle och därefter läst ige-

nom litteraturen igen och åter har fått fram likalydande resultat anser vi att studien uppnår hög 

reliabilitet. 

 

För att öka trovärdighet i forskningen används olika former av triangulering. Vi använde oss 

av undersökartriangulering. Båda läste igenom materialet och tolkade det var för sig för att 
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sedan jämföra och diskutera. Därefter har vi gått igenom materialet djupare och tittat närmare 

på detaljbeskrivningar. Undersökartriangulering ökar säkerheten i studien eftersom empirin 

tolkas och analyseras av flera forskare som prövar varandras tolkningar (Larsson m. fl. 2005). 

 

5. Resultat och analys 

Vid analysen av de tre självbiografierna fann vi sex olika teman som presenteras nedan. Un-

der dessa teman redovisar vi författarnas beskrivningar samt våra tolkningar och analys av 

deras berättelser. De olika temana: Rädsla, Skuld och skam, Självkänsla, Utanförskap, Ansvar 

och roller och Nätverk och stöd från samhället. 

 

Rädsla 

Rädsla är något som präglar Ethels och Lisbeths liv, den släpper aldrig taget om dem. Flick-

orna vet aldrig vilken reaktion de kan förvänta sig, när ett slag utdelas eller om de kommer att 

straffas på annat sätt. Rädsla blir en del av deras uppväxt och de är tvungna att alltid vara på 

sin vakt. Rädslan är Ethels och Lisbeths ständiga följeslagare under hela uppväxten. Följande 

citat är exempel på detta: 

 

När jag tänker tillbaka på min barndom är det inte slagen, svälten och att det inte fanns 

lakan i min säng som var svårast att acceptera. Det jag saknade mest var just att få vara 

barn, att få lita på vuxna som skyddade mig. Och att slippa vara så rädd hela tiden, min 

barndom var en enda stor rädsla (Pipping 2004, s. 183). 

 

Om jag måste gå förbi henne i vårt trånga kök när hon är i en nedåtperiod gör jag det 

med böjt huvud. Jag är en strykrädd hund och har jag tur ser hon mig inte alls eller så 

slipper jag en örfil eller ett snärtigt slag i nacken (Eriksson 2007, s. 9). 

 

Hela tiden är jag på helspänn, hela tiden är jag rädd. Rädd för mamma, rädd för vad 

som ska hända nästa gång mamma blir arg. Rädslan är min följeslagare och den finns 

där varje dag, varje timme, varje minut och sekund (Pipping 2004, s. 85). 

 

Jag försöker verkligen hitta ett mönster så att jag kan ligga steget före mamma, så att 

jag kan förutse hur jag ska undvika slagen, kränkningarna och mammas dåliga hjärta. 

Men jag hittar aldrig något mönster. Jag vet inte varför min mamma, som jag älskar så 

mycket, slår och skrämmer mig (Pipping 2004, s. 85). 
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Lisbeth kände också stor rädsla inför tanken på att hennes mamma skulle dö, vilket hon tänkte 

mycket på. För Lisbeth förstärktes rädslan också på grund av moderns ständiga hot om att hon 

skulle dö på grund av sitt dåliga hjärta. Även om hon känner rädsla inför fysisk och psykisk 

bestraffning är hon nästan lika rädd för att mista den som misshandlar henne, se citat nedan: 

 

Mamma blev alltid arg på någon av oss, det var vardagsmat och det var obehagligt och 

skrämmande. Men det som skrämde mig mest var de gånger hon fick ont i sitt hjärta. Då 

sjönk hon ner i stolen hon satt på, med benen rakt ut. Hon tog sig åt hjärtat med båda 

händerna och väste fram: ”Mamma dör, nu stannar mammas hjärta. Nu dör jag  (Pip-

ping 2004, s. 86). 

 

Jag trodde på fullt allvar att min mamma höll på att dö varje gång och jag trodde alltså 

att hon verkligen hade dåligt hjärta långt in i vuxen ålder. Hon hade inte dåligt hjärta 

utan spelade för att få oss att lyda, sluta föra oväsen, sluta leka, sluta vara barn. /…/ 

Hennes hjärtproblem återkom om och om igen. De följdes taktfast av min avgrunds-

rädsla (Pipping 2004, s. 87). 

 

Nu gråter jag så att jag skakar. Jag försöker att hejda mig, eftersom min gråt bara gör 

mamma ännu argare. Hon kan i och för sig bli arg om jag inte gråter också. Med 

mamma vet man aldrig säkert (Eriksson 2007, s. 76). 

 

Föräldrarna i dessa familjer har den viktigaste och mest centrala rollen. Förutom hot lyckas de 

till sina barn förmedla känslan av att barnen inte kommer klara sig om det skulle hända för-

äldrarna något. Flickorna vågar inte berätta om det som händer i hemmet för utomstående. 

Fysisk misshandel i form av slag med hand, knuffar, luggningar pågick ständigt. Åsa däremot 

förmedlar ingen känsla av rädsla för sin pappa, hon har varken blivit kroppsligt bestraffad 

eller kränkt genom ord som de två andra författarna. Vår tolkning av självbiografierna är att 

istället för att ge skydd förmedlar föräldrarna rädsla till sina barn. Vi kan utskilja olika rädslor 

i flickornas berättelser, dels rädsla inför fysisk bestraffning, rädsla inför att blir hånad, rädsla 

att blotta familjen och även tidigare nämnd rädsla för förälderns död. 

 

Det som föräldrarna utsätter flickorna för leder till rädsla och ovisshet i tillvaron. Rädslan på 

grund att känslokyla, kritik och bestraffningar leder till att Ethel och Lisbeth inte har möjlig-

het till en positiv känslomässig anknytning till sina mödrar. Åsas förutsättningar skiljer sig 

från Ethels och Lisbeths, eftersom fadern trots sitt missbruk försöker vara en god förälder. 
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Enligt utvecklingsekologisk teori (Andersson 2002) finns barnet i centrum omgiven av olika 

system som påverkar barnet och dess utveckling. Föräldrarna och syskon innefattas av det 

minsta mikrosystem som har direkt inverkan på barnet och det är i interaktion med sina när-

maste barn formas. Två av flickorna i vår studie lever i en miljö som är farlig och ogynnsam 

för deras känslomässiga utveckling där relationen till mödrarna präglas av skräck och rädsla. I 

Ethel och Lisbeths berättelser skulle rädsla kunna jämföras med ett spindelnät som täcker 

övervägande delar av mesosystemet. 

 

Ethels och Lisbeths grundläggande behov kan inte tillgodoses av vårdnadshavarna och de 

löper stor risk att utvecklas negativt och drabbas av trauma vilket stöds av tidigare forskning 

(Hindberg 2003). Enligt utvecklingsekologin verkar upplevelser och erfarenheter i ett system 

samspelet med andra system (Bronfenbrenner 1979). Ethel och Lisbeth tillbringar sina första 

sex levnadsår på heltid hemma med sina mödrar som inte klarar av att tillgodose flickornas 

behov av trygghet och stabil tillvaro därför blir deras upplevelser och påverkan från föräldrar 

extrema. Lisbeth sammanfattar sin barndom enligt citat nedan: 

 

Jag har inga minnen av hur det kan vara att få vara ett litet barn. Jag kan inte helt och 

fullt förstå hur det känns. Hur känns trygghet för ett barn? Hur är det att ha en mamma 

som skyddar och stöttar? Hur är det att inte vara ensam? Hur känns det att slippa vara 

rädd? Hur känns det att få vara mätt? Jag fick själv vara mamma när jag var liten, jag 

tvingades trösta och skydda min egen mamma. Min barndom är förlorad för mig, den 

går inte att göra om (Pipping 2004, s.7). 

 

Interaktion med andra som skulle kunna påverka flickornas utveckling positivt är starkt be-

gränsad och styrs av föräldrarna. Flickorna är alltid på helspänn, enligt beskrivningar i berät-

telserna speglar deras kroppsspråk rädslan de upplever inför föräldrarna vilket återges tydligt i 

tidigare citat på sidan 19. Sömnlösa nätter som beskrivs i Ethels och Lisbets berättelser tolkas 

av oss som resultat för rädsla inför bestraffningar. Även i tidigare forskning uppges det att 

barn som växer upp med psykisk sjuka eller missbrukande föräldrar upplever en ständig 

rädsla under uppväxten, rädsla inför ovissheten om man skulle få mat och kläder, rädsla över 

att inte ha någonstans att bo (Cronström 2003). 

 

Skuld och skam 
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Lisbeth och Ethel skuldbeläggs och anklagas av sina mödrar för det negativa som händer i 

hemmet. Lisbeth lever med tron att allt är hennes fel och när det gäller Ethel har mamman 

präglat henne med att hon inte var önskvärt barn. Hennes födsel förklarades av mamman som 

misstag och Ethel tilläts inte att glömma att hon därför alltid kommer att stå i skuld till mo-

dern. Detta framkommer tydligt i följande citat: 

 

I den uppochnedvända värld som är min familj kan jag inte bli arg på henne. Allt blir 

mitt fel. Det är jag som bär skulden för ”allt ont som händer mamma”. Ett av hennes fa-

vorituttryck lyder faktiskt: ”Vad har jag gjort för ont…för att Gud skulle straffa mig 

med ett sådant barn som du!” (Eriksson 2007, s. 210). 

 

Jag har sett den blicken så många gånger och läst budskapet i den att det inte längre 

råder någon tvekan om vilka som var skyldiga till mammas livsfiasko (Eriksson 2007, s. 

311). 

 

Så fick mamma mig. Ungen som hon aldrig ville ha. Som aldrig kommit till om inte lä-

karen ljugit (Eriksson 2007, s. 352). 

 

Vår tolkning är att flickorna känner skuld och inte vill svika sina föräldrar. De känner ansvar 

för föräldrarna och blir det fel tar de på sig skulden. Mödrarna kom ständigt med negativa 

kommentarer uppger både Ethel och Lisbet i sina berättelser, vilket förstärkte flickornas 

skuldkänslor. Åsa däremot beskriver inte direkt sina skuldkänslor, men vår tolkning är att hon 

i till en början tog på sig skulden för föräldrarnas skilsmässa vilket framträder tydligt i nedan-

stående citat: 

 

Jag kände ansvar för vad hon gjort och ville ursäkta henne /.../  - Förlåt mig! /.../ Jag 

skrek de ord pappa ville att mamma skulle säga till honom. (Linderborg 2004, s. 59) 

 

Alla tre författarna känner skam för sina föräldrar, även om det skiljer sig en del på hur djup-

gående dessa skamkänslor är, hur de påverkar flickorna och hur de hanterar den känslomäs-

sigt. Ethel och Lisbeth förstod redan vid låg ålder att deras föräldrar var annorlunda. Flickorna 

var medvetna om att omgivningen uppfattade deras föräldrar som konstiga och annorlunda. 

De ville inte ta med hem kompisar för att de skämdes både för hur de hade det hemma och för 

hur deras föräldrar uppträdde vilket framkommer tydligt i deras självbiografier. I Åsas fall var 
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det en tid under hennes tonår hon skämdes för och tog avstånd från sin pappa. Följande är 

exempel på flickornas känsla av skam för sina föräldrar: 

 

Mamma tar en tredubbel dos av tabletter eller börjar dricka sprit och göra bort sig ge-

nom att gå byn runt och hålla ilskna monologer eller tokskratta högt för sig själv. Då är 

det inte roligt att vara hennes dotter. Men jag är tvungen att följa med på hennes galna 

eriksgata (Eriksson 2007, s. 13). 

 

Det gör ont. Ändå är den fysiska smärtan ingenting mot den rädsla och skam jag känner 

(Eriksson 2007, s. 55). 

 

I min familj är det bara mygg, tokerier, fylla, poker, finsk tango och elände. Och lika-

dant är det varje sommar. Så nu vill jag slippa berätta om våra semesterplaner mer. Nu 

är trött på att ljuga om saker jag inte fått, eller platser som jag aldrig besökt, men det 

vågar jag inte säga (Eriksson 2007, s. 41). 

 

Och som vanligt tittar jag ner i golvet. Jag ser inte gärna folk i ögonen. Jag vet ju så väl 

vad de tänker ”Där står hon som har en nervklen mamma” (Eriksson 2007, s. 126). 

 

Skam är också någonting som påverkar en mycket. Jag skämdes så för min mamma och 

det var svårt att hantera på egen hand för skam uppstår ur omgivningens tystnad. Det 

var skammen över en konstig, men ändå älskad mamma (Pipping 2004, s. 183). 

 

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

dinerna, kristallamporna och prydnadskuddarna. Det trodde de inte om min pappa! 

Men de undrade över de stelnade, blektunna spyorna runt den grova kökssilen. Och 

varför inga handdukar på toaletten? (Linderborg 2007, s. 39). 

 

När pappa stängde dörren bakom sig och gick hem till Rönnbergagatan i sina hala 

kalla lågskor grät jag av skamkänslor över min lättnad och hans ensamhet (Linderborg 

2007, s. 168). 

 

Vid tillämpning av den utvecklingsekologiska modellen kan flickornas skamkänslor kopplas 

till de yttre exo- och makrosystem. Exosystemet påverkar indirekt de närmiljöer som flick-

orna fungerar och utvecklas i och makrosystemet är det yttersta systemet som innefattar sam-

hällsnormer rådande under deras uppväxt (Lagerberg & Sundelin 2000). Flickorna kände 
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skam eftersom de var medvetna om att deras föräldrar avvek från i samhället rådande nor-

mer. Det yttrades direkt genom föräldrarnas uppträdande och även på grund av familjernas 

ekonomiska utsatthet. Enligt tidigare forskning (Faureholm 2010) märker barnen till utveck-

lingsstörda föräldrar att deras föräldrar är annorlunda, vilket oftast sker när barnen börjar i 

skolan. Alla tre författarna i denna studie blir tidigt medvetna om att deras förhållanden 

hemma inte var likadana som för de jämnåriga när det gäller hygien, kläder mm. Vår tolk-

ning är att flickorna bär känslan av skam för sina föräldrar djupt inom sig och när de blir 

medvetna om sina skamkänslor skäms de även för att de känner så, vilket får stöd av Scheff 

och Starrin (2008) som uppger att skam för att man skäms är en vanlig företeelse. Enligt 

Scheff och Starrin ger sociala problem upphov till starka känslor och däribland skam vilket 

definieras som en gruppbeteckning av olika känslor som uppstår vid individens negativa syn 

på sig själv genom andras ögon. Ethel och Lisbeth utsätts för orättvisa och diskriminering 

både i och utanför hemmet, mammornas behandling av dem leder till flickornas negativa syn 

på sig själv, de känner sig mindre värda och övertar även omgivningens attityder mot sig på 

grund av sina skamkänslor. 

 

Självkänsla 

Ethel och Lisbeth har under hela uppväxten fått höra hur värdelösa och odugliga de är vilket 

bidragit till att de kände sig mindre värda. Det var inte enbart de sårande orden som varit bi-

dragande orsak till sämre självkänsla, mödrarnas handlingar förstärkte deras ord. De visste 

inte vad som förväntades av dem vilket ledde till förvirring. Det fanns få personer i Ethels och 

Lisbeths liv som förmedlade positiv självbild. Flickornas dåliga självförtroende bekräftades 

av mammorna och att öppet visa känslor har inte varit något alternativ under deras barndom. 

Detta framkommer tydligt i följande citat: 

 

När mamma blivit rasande över något jag gjort, eller inte gjort, eller det faktum att jag 

finns som påminnelse över hennes misslyckande liv – stänger hon mig ute. Låser dörren, 

alltså (Eriksson 2007, s. 32). 

 

Den behandling flickorna får av barnen i skolan förstärker känslan av att vara värdelös och 

leder till ännu sämre självkänsla. Det finns inte heller där, med några få undantag, någon som 

kan vara positiv motvikt och ge balans till alla negativa upplevelser. Följande citat visar hur 

utsatt Lisbeth är i skolan, både av elever och lärare: 
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Jag sitter ofta tyst, jag vet inte var i boken vi är och jag vill inte höra allt skratt. Det gör 

ont i mig och ingen hjälp finns att få från fröken. Hon kommer långsamt gående fram till 

mig, stönar och säger högt så att alla kan höra det: ”Har du inte följt med i texten Lis-

beth? Samma visa varje gång. Att du aldrig kan följa med i texten när de andra läser. 

Jag ska visa var vi är”. Hon suckar och så pekar hon med sina små smala fingrar i min 

bok. Hon står aldrig nära min bänk, alltid en bit ifrån som om hon inte vill komma för 

nära mig. Nu börjar bokstäverna hoppa och jag lyckas inte få till orden. Det är för att 

jag är ordblind, säger fröken. Jag går på läsklinik så att jag ska bli bra på att läsa och 

bli av med min ordblindhet men det verkar inte hjälpa. Alla skrattar nu och jag stakar 

mig igenom några ord. Det blir kanske tre meningar innan fröken suckar ljudligt igen 

och ber Marie läsa vidare (Pipping 2004, s 48). 

 

Åsas situation är annorlunda, hon hade stöd av sitt nätverk fullt av människor som förmedlade 

en positiv självkänsla till henne. Följande citat är exempel på det: 

 

- Där har du nåt att vara stolt över, Natasja /Åsas andranamn/. Glöm aldrig – aldrig – 

bort att du också är en Linderborgare (Linderborg 2007, s. 90). 

 

I Lisbets och Ethels berättelse finns det inte många i närheten som bekräftade dem och sa till 

flickorna att de duger som de är. Omgivningen ansåg att deras föräldrar var annorlunda och 

överförde det på barnen och därmed bekräftade den dåliga självbilden som flickorna redan 

bar inom sig. Ethel var duktig i skolan och fick lite bekräftelse från lärare där, men vår tolk-

ning är att det var viktigt för henne att få positiv uppmärksamhet från sin mamma också, vil-

ket nästan aldrig hände. Både Lisbeth och Ethel har varit utsatta för mobbning och kränkande 

behandling av omgivningen. Ethels känslor framkommer tydligt i nedanstående citat: 

 

Jag ler inombords, försöker görs mig osynlig som vanligt. För man vet aldrig om Mona 

och hennes gäng kanske får ett återfall och slår till med sina elakheter (Eriksson 2007, 

s. 122). 

 

Under sin uppväxt påverkas flickorna av det som händer i de mikrosystem de ingår i och en-

ligt utvecklingsekologiska teorin influeras hela mesosystemet av händelser på mikronivå. Er-

farenheter individen får i ett mikrosystem påverkar andra mikrosystem och mesosystemet 

som omsluter individens kontakter i olika mikrosystem i sin tur påverkar relationer mellan 

olika system på mikronivån (Bronfenbrenner 1979). Det dåliga självförtroendet som för-



26 
 

medlas till Ethel och Lisbeth av deras mammor speglas i omgivningens bemötande av dessa 

flickor. I interaktion med andra inom mesosystemet präglas flickorna av sitt dåliga självför-

troende vilket förstärks genom omgivningens behandling av flickorna. Enligt vår tolkning har 

Åsa bättre självförtroende, vilket förmodligen grundas i bekräftelsen hon har fått av sina an-

höriga. Till skillnad från Lisbeth och Ethel ingår Åsa i flertal olika mikrosystem som omsluts 

av mesosystemet under hennes uppväxt. Hon har förskola, pappas och mammas släkt och så 

småningom får en trygg och bra relation till sin mamma. Trots missbrukande pappa klarar 

hon sig relativt bra och har det självförtroende som de andra två flickorna i denna studie sak-

nar. 

 

Den nödvändiga omsorgsförmåga som enligt Hindberg (2003) krävs för att tillgodose bar-

nens behov saknas i både Lisbeths, Ethels och även delvis i Åsas fall. Deras föräldrar sätter 

sina egna behov framför sina barn vilket är ytterligare bevis för den sviktande föräldraförmå-

gan (a.a. 2003). Ethels och Lisbeths mödrar saknar förmågan att bekräfta barnen, se deras 

behov av uppmärksamhet och ge positiv förstärkning vilket leder till försämrad självkänsla. 

Eftersom familjerna lever isolerad finns det få andra personer som kan förmedla en positiv 

självkänsla till barnen vilket får stöd av socialstyrelsens slutsats i rapport om barn som växer 

upp med utvecklingsstörda föräldrar (2007) att familjens isolering och utanförskap kan leda 

till dålig självkänsla. 

 

Utanförskap 

Alla tre flickorna hade få kamrater, de ansågs vara annorlunda och konstiga av sin omgivning. 

Åsa hade en bästis som hon träffade på mellanstadiet men oavsett det är vår tolkning av be-

rättelserna att alla tre författarna upplever ensamhet, vilket uppges i citaten nedan: 

 

Om jag inte haft henne hade jag antagligen inte haft någon (Linderborg 2007, s. 129). 

 

Jag är helt enkelt inte van vid att människor är snälla mot mig. Om man bortser från 

brorsan, Gittan och Ulla som körde bussen och min katt, talar jag bara med mina fan-

tasifigurer (Eriksson 2007, s. 30). 

 

Ethel och Lisbeth uppger båda att de mobbades i skolan. Lisbeth blir konsekvent utestängd 

och mobbningen uttrycks både fysiskt och psykiskt. Hon blir retad för att hon har smutsiga 

kläder och en mamma som inte är som andra. Hon får heller ingen hjälp från lärare utan för-
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väntas klara av det på egen hand. Snarare är det så att det finns lärare som underblåser situa-

tionen genom att inte ingripa eller tillrättavisa de elever som säger elaka saker. Nedanstående 

citat fångar skolsituationen för Lisbeth: 

 

Jag närmade mig gruppen barn på den nya skolgården så som jag skulle ha närmat mig 

dem på min gamla skola. Gick fram till gänget med tjejer som hoppade långrep och sa: 

”Hej, får jag vara med?”. Inget svar fick jag, bara tystnad. Ingen tittade på mig, de såg 

bara rakt igenom mig. Jag tog tystnaden som ett ”ja” och ställde mig sist i hoppkön. 

När det blev min tur att hoppa så stoppade de bara repet. De tittade alla på mig och 

gick därifrån./…/  Redan då kom de första små kommentarerna från de andra i klassen: 

”Vad smutsig hon är. Hon luktar illa. Hennes mamma är knäpp.” Inte högt, men högt 

nog för att jag skulle höra det (Pipping 2004, s. 44-45). 

 

Efter skolan gick jag till fröken och berättade att jag inte fick vara med de andra på ras-

ten. Fröken bara stirrade på mig, sedan tog hon ett steg tillbaka och tittade uppifrån 

och ner på mig. Hon stirrade länge på mig och jag såg i hennes ögon att hon inte tyckte 

om vad hon såg. ”I den här klassen får du lära dig att ta för dig, det är väl något hos 

dig själv som gör att du inte får vara med de andra flickorna. Här i klassen har vi inga 

problem”, sa min nya fröken (Pipping 2004, s. 45). 

 

Skolans värld är hård om man måste klara sig själv. Utsattheten blir total när man inte 

har en mamma som kan vara mamma. När ens mamma själv är ett barn (Pipping 2004, 

s. 67). 

 

Åsa däremot berättar inte så mycket om sin skolgång, men vår tolkning, som baseras på bland 

annat citatet nedan, är att hon inte känner sig som alla andra. Flickornas liv koncentreras väl-

digt mycket till hemmet, runt föräldrarna vilket leder till isolering. De visste inte riktigt hur 

det är i andra familjer och att relationer mellan barn och föräldrar kan var olik deras egen. 

Deras medvetenhet om föräldrarnas avvikelse från av samhället uppställda normer bidrog till 

att flickorna var uppmärksamma på sin omgivning. De var även medvetna om att omgiv-

ningen tyckte att deras familjer var annorlunda. Familjernas svåra ekonomiska situation för-

stärkte känslan av utanförskap. Flickorna var dåligt klädda och hygienen var många gånger 

eftersatt vilket gav omedelbara reaktioner från omgivningen. 
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Författarna till självbiografierna reagerar på olika sätt när det gäller utanförskapet de utsätts 

för. Åsa uppger att det inte berör henne så mycket att andra ansåg hennes familj som annor-

lunda. Exempel på det nedanstående citatet: 

 

/…/ men alla bodde hos sin mamma. Många hade inte ens kontakt med sina pappor. Jag 

tyckte synd om dem. De beklagade mig. Sa att det var så konstigt med pappa och mig. 

Annorlunda på alla vis (Linderborg 2007 s. 63). 

 

Lisbeth som mobbades och utestängdes under hela sin skoltid försökte vara alla till lags. Hon 

tog hand om småbarnen och såg efter dem, hon ville vara behövd och nyttig. Ethel hittade på 

saker för att få vara med i gänget, hon ljög ofta vilket kom fram och förvärrade situationen. 

Till slut blev känslan av att vara annorlunda och utanför så outhärdlig att den ledde henne till 

självmordsförsök. Hennes känsla av utanförskap framträder tydligt i nästkommande citat: 

 

Det går ju så dåligt för mig. Jag kommer alltid att vara utanför, någon man skrattar åt. 

En som inte räknas (Eriksson 2007, s. 314). 

 

Försiktigt betraktar jag folksamlingen runt majbrasan. Jag är osäker på om jag får 

vara med i gänget. Mona verkar vara ganska snäll just den kvällen. Ibland låter hon 

faktisk bli att mobba mig på fester eller större barnkalas. Jag söker hennes blick men 

hon behandlar mig som luft. Hon är hök och jag är sparv  (Eriksson 2007, 18). 

 

Tänk om jag får bli en i gänget då. En våg av glädje sköljer över mig. Det är en liten 

våg. Man ska vara rädd för stora vågor har jag lärt mig (Eriksson 2007, s. 24). 

 

Enligt utvecklingsekologin är skola, familj och kamrater var för sig mikrosystem som på olika 

sätt relaterar till varandra i mesosystemet. Skolan är en av de närmiljöer som tillsammans med 

familj och kamrater samspelar i ett barns utveckling och framstår både i vår empiri och tidi-

gare forskning som en central miljö, inte minst på grund av skolplikten. Konsekvenser av ne-

gativa upplevelser som utanförskap och mobbning kan till en del dämpas om förälder kan ge 

värme och kärlek (Faureholm 2010). För Ethel och Lisbeth, som inte har föräldrar med den 

förmågan, interagerar hemmiljön och skolmiljön på ett sätt som är negativt för flickornas ut-

veckling. Ur utvecklingsekologiskt perspektiv finns det brister både i mikro- och mesosyste-

met. 
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Skoltiden har stor påverkan på barnens utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Det är 

där man börjar jämföra sig med andra barn och få insikten om att man anses annorlunda (Fau-

reholm 2010). Det är också till stor del där självbilden, som utvecklats genom relationerna på 

mikronivån hemifrån, kan bekräftas eller förändras. Ethels och Lisbeths känsla av att vara 

annorlunda och värdelösa förstärks av behandlingen de får av skolkamrater och i vissa fall 

även av lärare. Detta påverkar deras utbildning och skolresultat negativt och ger ingen mot-

kraft till relationerna i hemmet. 

 

Ansvar och roller 

Både Ethel och Lisbeth får ta stort ansvar hemma. Barnens roller gentemot sina föräldrar väx-

lar mellan att agera som förälder, lyssnande väninna eller syster. Det ställs höga krav på dem, 

krav som inte står i proportion till barnens ålder. Ethel tar både praktiskt och känslomässigt 

ansvar hemma och tar så småningom över ansvaret för hemmet. Hon bär ved, eldar i spisen, 

lagar mat och diskar hela nätter under perioder då hennes föräldrar dricker sig fulla. Det är 

dock inte bara negativt för hon känner också en viss stolthet i att hon klarar av sådant som 

andra barn inte gör. Hon är alltså medveten om att andra barn i hennes ålder inte har det som 

hon och vill gärna att vuxenvärlden omkring ska märka det och se vad hon kan. Nedan kom-

mer exempel på detta: 

 

Jag ska överraska henne med att städa och diska på natten när hon sover /…/ Mamma 

kommer att bli så tacksam när hon vaknar. Jag har blivit en som både klarar av skolan 

och allt hemarbete (Eriksson 2007, s. 226). 

 

Under mina städ nätter hinner jag dubbelt så mycket som mamma. För när inspekt-

ionen är klar tar jag fram min komihåg – skrivbok ur skolväskan. Med sirliga bokstäver 

skriver jag upp allt jag ska göra för att inte tappa bort mig i röran som mamma har 

ställt till med (Eriksson 2007, s. 227). 

 

Lisbeths mamma har inte den förmåga, kunskap eller den förståelse som behövs för att vara 

vuxen och ta hand om barn. Därför ligger rollen som ansvarig vuxen i familjen på äldsta dot-

tern Lisbeth. Hon får ta det konkreta ansvaret medan mamman har det auktoritära ansvaret. 

Mamman lägger över ansvar på Lisbeth när hon inte vill, klarar av eller vågar agera själv, se-

dan skäller hon på Lisbeth eller slår henne om det inte går bra. Lisbeth tar hand om och be-

skyddar sina småsyskon, otaliga gånger går hon emellan och tar emot slag som är riktade åt 
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syskonen. Det är också hon som tröstar och lugnar mamman när hon är rädd eller upprörd. 

Eftersom det är Lisbeth som får ta det mesta ansvaret för mamman och de två småsyskonen 

beskriver hon sig själv som ”ensamstående trebarnsmamma” vid sex års ålder. Följande citat 

är exempel på hur Lisbeth upplever sitt ansvar: 

 

Barn ska slippa ansvar, bara få vara små och få ha nog med sina egna bekymmer. Så 

borde det vara, tycker jag. Men i mitt fall var det så att jag blev tvungen att själv bli 

mamma, eftersom min egen mamma bara var ett barn. (Pipping 2004, s. 23-24). 

 

Det fanns inte plats för mer än ett barn i vår familj och det barnet var min mamma 

(Pipping 2004, s. 131). 

 

Signifikant för Ethels och Lisbeths berättelser är att föräldrarnas behov går före barnens.  

Båda flickornas mammor svänger väldigt i humöret och hela tiden är det mammans behov 

som styr, barnen får snällt stå tillbaka, vilket framkommer i följande citat: 

 

Under två år vaknade jag livrädd varje natt. Om och om igen var jag tvungen att tassa 

över det kalla golvet för att kontrollera att mamma levde. Hon förstod inte att hon ska-

dade mig med sin rädsla. Hon behövde någon att dela sin rädsla med och kunde inte 

förstå att jag inte kunde axla det ansvaret. Min mamma var bara ett barn själv (Pipping 

2004, s. 23) 

 

Vid sina uppåt-glad-faser väljer hon mig till sin förtrogna. Vi är som två fnittriga fem-

tonåringar när mamma har lördag hela veckan (Eriksson 2007, s. 11-12). 

 

Det var snarare mamman som fick vård och omsorg av sin dotter än tvärtom, Lisbeth får ex-

empelvis ingen omvårdnad eller förståelse av mamman när hon är sjuk. De ombytta rollerna 

och obalansen i relationen framkommer tydligt i nedanstående citat: 

 

Mamma vill inte bli magsjuk. Hon brukar gråta om hon blir det och då är det jag som 

hjälper henne. Jag sitter bredvid henne i badrummet så att hon inte ska behöva kräkas 

ensam” (Pipping 2004, s. 95). 

 

Sluta hosta ungjävel! Jag kan ju för fan inte sova när du hostar, fattar du inte det, din 

jävla unge (Pipping 2004, s. 91). 
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Situationen är återigen annorlunda för Åsa, det står fullständigt klart för henne vem som är 

vuxen och vem som är barn. Trots sitt problem med alkohol tar pappan hand om det praktiska 

ansvaret hemma. Åsa beskriver honom som en stor, stark draktämjare och han ger henne 

trygghet, men även deras relation har inslag av kompisrelation. De kallar varandra ”bästisar 

och bundis”. På kvällarna spelar de spel, tittar på tv eller pratar med varandra. När Åsa blir 

äldre och pappans alkoholmissbruk ökar förändras dock deras kompisrelation och från att 

förut vara i närheten av sin pappa mest hela tiden drar hon sig nu undan. Följande citat är ex-

empel på Åsas förändrade känslor: 

 

Alkoholen hade alltid funnits där men ölet hade inte märkts på honom. Nu var han 

ständigt dragen eller mer än så när han stämplade ut /…/ Kvällarna var varken roliga 

eller förtroliga längre (Linderborg 2007, s. 171). 

 

På mikronivå finns brister i relationerna mellan barnen och deras föräldrar. Ethel och Lisbeth 

har inte en klar definierad roll som barn utan tvingas in i roller de inte är mogna för och får 

anpassa sig till dessa. Det stämmer också överens med vad man kommit fram till i tidigare 

forskning (Aldridge 2006; Faureholm 2010; Moore, McArthur & Noble-Carr 2011). Båda 

flickorna tillhör den grupp där risken ökar för att barn skall ta på sig på sig ansvar för sin för-

älder och hemmet; flickor med en mamma som har problem med sjukdom eller utvecklings-

störning, är ensamstående eller arbetslös (Aldridge 2006). Även om viss tidigare forskning 

(a.a. 2006) visar att det inte med automatik behöver vara så att ett barn som får ta för stort 

ansvar för hem och familj skadas eller utvecklas negativt så tolkar vi det så att Ethel och Lis-

beth gjort det. Från Ethels berättelse kan vi se att hon bär en viss stolthet i att klara av saker 

som inte andra gör, men relationen mellan henne och hennes mamma stärks inte och utifrån 

våra resultat gör vi den tolkningen att både Ethels och Lisbeths relationer på mikronivå utgjort 

stor negativ inverkan utvecklingsekologiskt sett. 

 

Nätverk och stöd från samhället 

Nätverken runt barnen ser olika ut. Åsa har ett stort nätverk omkring sig, farmor och farfar 

finns hela tiden till hands och nästan dagligen äter Åsa och hennes pappa middag där. De får 

också ekonomisk hjälp av dem, inte för att pappan tjänar dåligt men för att alkoholen är det 

som har högsta prioritet när det gäller inköp. I släkten finns många kvinnor som gärna tar 

hand om Åsa, både på pappans och mammans sida. Hon gick också på förskola och fritids så 
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det är ytterligare en del i nätverket. Nedanstående citat är exempel som visar på vilket stöd 

Åsa och hennes pappa fick från hans familj: 

 

Det var farmor och farfar som höll oss under armarna. (Linderborg 2007, s. 76). 

 

Framför mig såg jag en kvinna som i hela sitt liv tagit hand om sin lillebror. Hon hade 

gjort pappas läxor, tvättat hans kläder, gett honom pengar och tagit hand oom mig. Hon 

hade tappat upp badvatten, lockat mitt hår med den glödheta locktången och sjungit för 

mig med en gisten röst ur ”Min skattkammare”. Utan Majken hade vi varit hjälplösa. 

(Linderborg 2007, s. 278). 

 

Nätverket runt Ethel och Lisbeth är mera glest. De är båda ganska isolerade med sina mam-

mor, ingen av dem går på dagis eller fritids. Fäderna, som de har en ganska varm och trygg 

relation till, finns sällan där. Lisbeths pappa försvinner mer och mer bort från flickornas liv ju 

mer han dricker och Ethels pappa är inte stark nog att stå upp för sin dotter. Förutom skolan 

och sjukvården har Ethel haft kontakt med en psykolog, men hon har inte kunnat tillgodogöra 

sig samtal med psykologen på grund av modens ständiga närvaro vid samtal och även hennes 

krav på att Ethel ska tänka på sina uttalanden vid besök hos psykologen. Ethels som utsattes 

för mobbning både i och utanför hemmet beskriver tydligt samhällets passivitet i följande 

citat: 

 

Hela byn vet att jag går hos en skolbarnpsykolog, eftersom jag är mobbad. De vet om 

det, men de hjälper mig inte. Inte så att någon av de vuxna tillrättavisar de som mob-

bar mig. Det är bättre om alla har sina givna roller. (Eriksson 2007, s. 19) 

 

Lisbeths mormor ville gärna finnas till hands och hjälpa till men fick inte för mamman som 

tyckte att hon kunde klara sig själv: 

 

Min mamma ville klara sig själv, ville inte ha någon som helst hjälp förutom pengar, 

ville inte att någon skulle lägga sig i hennes liv. Men ingen frågade mig vad jag 

ville.Var kommer vi barn in i bilden? Bara den som själv har varit där, mitt i eländet, 

kan verkligen förstå hur jag och mina systrar hade det med vår utvecklingsstörda 

mamma. Alltför ofta trodde omgivningen att våra svårigheter enbart handlade om prak-

tiska problem. Ytterst få, om ens någon, kunde se det ansvar och den brist på trygghet 

som mammas handikapp, i kombination med vår isolering, påtvingade oss. Att som barn 
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tvingas ta vuxenansvar och ersätta sin mamma är att bli mycket, mycket ensam. (Pip-

ping 2004, s. 163-164) 

 

Det fanns dock några som Lisbeth kallar sina räddande änglar, exempelvis sommarföräldrarna 

hon åkte till varje sommar. Där fick hon uppleva en annan verklighet där vuxna var vuxna och 

barn tilläts vara barn, se citat nedan: 

 

Mina sommarföräldrar var också räddande änglar. Somrarna hos dem i Småland 

gjorde att jag överlevde. Veckorna som jag tillbringade hos dem i deras stora, varma 

familj gav mig styrka att orka leva resten av året. Hos dem hade jag velat stanna för all-

tid om någon hade sagt att jag fick (Pipping 2004, s. 134). 

 

/…/ jag fick vara barn i Småland, ett litet barn utan ansvar för allt och alla. (Pipping 

2004, s.137) 

 

Fröken Gunvor som hon hade som lärare på mellanstadiet fanns också där och var den första i 

skolmiljön som verkligen försökte lyfta Lisbeth, ta tag i klasskamraternas mobbning och få 

henne att känna sig värdefull. Hon kontaktade också socialtjänsten om hur Lisbeths hemsitu-

ation var. Följande citat visar detta: 

 

Men Gunvor gav sig inte. Hon kallade till ett extra föräldramöte där hon informerade 

alla föräldrar om hur det stod till i klassen. Hon var mycket tydlig med att hon inte 

skulle tolerera att barnen fortsatte med sina elakheter mot Lisbeth. (Pipping 2004, s. 

57). 

 

Gunvor nöjde sig inte med att bara konstatera att vi hade det svårt. Hon tog kontakt 

med de sociala myndigheterna och berättade vad hon sett. Berättade hur jag och mina 

systrar hade det i skolan. Bad dem göra något för oss och sa att det måste ske genast för 

barnen far illa, mycket illa. /…/ Men till Gunvors ytterliga häpnad svarade handlägga-

ren den här höstdagen 1972 ungefär så här: ”Vi vet att barnen har det svårt. Vi vet att 

barnen är smutsiga. Vi vet att barnen har det svårt i skolan. Vi vet, men mamman vill 

ingen hjälp ha, hon vill klara sig själv. Hjälpen bygger på frivillighet och vi kan inget 

göra om mamman inte vill ta emot hjälp frivilligt. Vi måste respektera mammans önskan 

att klara sig själv. Att gå emot den vore att kränka henne. Vi har inte tillräckligt mycket 

underlag för att ingripa med tvång” (Pipping 2004, s. 62) 
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En annan viktig fristad var kyrkan och tant Anna som tog med henne till söndagsskolan. Det 

fanns också en mängd kvinnor, Lisbeth benämner dem ”tanter”, dit mamman och barnen gick 

för att få äta mat när det var helt slut hemma. Betydelsen av dessa tanter framträder i följande 

citat: 

 

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

”tanter” fanns. I annat fall skulle jag ha svultit ihjäl, det är jag säker på (Pipping 2004, 

s. 98). 

 

Det är bara i Lisbeths berättelse vi kan se att de sociala myndigheterna var inblandade, främst 

med ekonomiskt bistånd, men de skulle också se till att elementär hygien skulle uppfyllas i 

hemmet.  Detta gjordes genom att förklara att barnen behöver tvättas och att ge dem schampo 

och tvål. Inget av detta fungerade särskilt väl. Lisbeths mamma klarade inte av att planera 

eller hushålla med pengar, många gånger var pengarna slut två veckor innan nästa utbetalning 

och de fick sällan hjälp med mer pengar då. Ingen på socialtjänsten där mamman ansökte om 

bidrag verkade fundera på hur barnen skulle få mat dessa två resterande veckor, vilket besk-

rivs av Lisbeth: 

 

Ingen frågar mamma varför pengarna inte räcker. Hon klarar inte av ekonomi och ing-

en tar reda på det. Man verkade ha trott att om man tvingade mamma att ta konse-

kvenserna av sitt slösande skulle hon lära sig (Pipping 2004, s. 151). 

 

Genomgående verkar man från socialtjänstens sida haft svårt att bedöma hur situationen var 

för barnen, man koncentrerade sig mest på mamman och på hennes praktiska svårigheter. 

Tanken om att inte kränka mamman gick ut över barnen som inte blev sedda och inte fick 

någon hjälp, vilket framkommer i följande citat: 

 
Insikter om konsekvenser av bristande föräldraförmåga verkar saknas helt (Pipping 

2004, s. 157). 

 

I mitt fall var det så att jag förlorade min mamma. Inte för att jag blev omhändertagen 

utan för att jag inte blev omhändertagen. (Pipping 2004, s. 183). 

 

Om och om igen kan jag alltså läsa i journalerna att min mamma ”gör så gott hon 

kan”.  Vad betyder det att någon gör så gott den kan? Vi gör väl alla så gott vi kan och 
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lite till, för det mesta. Var det något speciellt med min mamma? undrar jag. Jag söker 

upp Anita, en av de handläggare som skrivit i journalen att ”Margit gör så gott hon kan 

efter sina förutsättningar”. Jag ville veta vad de menade med det. Anita drar lite på or-

den, men sedan säger hon att eftersom mamma var utvecklingsstörd lade man ribban 

lägre. (Pipping 2004, s. 166). 

 

De sociala myndigheterna blev varslade från flera håll om att de borde undersöka barnens 

situation eftersom de var smutsiga och luktade illa. Som det nämndes tidigare försökte de 

hjälpa till med hygien genom att ge mamman schampo och tvål till jul, men ingen berättade 

rent konkret om hur ofta man borde tvätta sig, vilket mamman inte klarade av att bedöma. 

Lisbeth uppger sin syn på detta i följande citat: 

 

”Ingen ser oss barn, hela tiden är siktet inställt på min mamma och hennes förmodade 

inlärningsförmåga. Ingen vill verkligen veta”(Pipping 2004, s. 152). 

 

Min mamma kunde inte sköta en tvättmaskin så därför fick hon aldrig någon. Men oss 

tre flickor fick hon sköta själv. Hur är det möjligt? (s. 163). 

 

Samhället och de värderingar som råder ingår i makrosystemet i Bronfenbrenners utveckl-

ingsekologi och har stor betydelse för hur barns behov blir tillgodosedda. Lagar, som exem-

pelvis den tidigare nämnda Föräldrabalken, skall reglera så att de ideologiska tankarna kan 

konkretiseras bland annat med hjälp av myndigheter som socialtjänst och hälsovård. Åsa kla-

rar sig bra tack vare sitt stora nätverk, men det är sämre för Ethel och Lisbeth. Vår tolkning är 

att myndigheterna inte uppmärksammade flickornas situation, inte ens när det påtalas för dem, 

och att föräldrarna inte får hjälp att utveckla sin föräldraförmåga. För Lisbeths del kan det 

bero på tidsandan, all hjälp skulle vara frivillig och från myndigheternas håll ”ville” man att 

det skulle gå bra även för en utvecklingsstörd förälder. Barn som levt under samma förhållan-

den som hon med exempelvis en missbrukande förälder kanske skulle tagits hand om på annat 

sätt (Socialstyrelsen 2005). I det fall när socialtjänsten var inkopplad fokuserade man från 

samhällets sida mer på mamman än på barnen, samtidigt som man inte uppfattar mammans 

kapacitet att hantera olika situationer. Det blir en märklig dubbelhet i myndigheternas age-

rande, å ena sidan verkar de tro att mamman kan lära sig nya saker, å andra sidan väljer de att 

inte bistå med hjälp för att hon inte förstår eller kan lära sig. Det stämmer med tidigare forsk-

ning (Aldridge 2006; Faureholm 2010) där de professionella ofta haft ett smalt klientperspek-

tiv och mest har fokuserat på den sjuka föräldern istället för på familjen som helhet. 
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6. Sammanfattande diskussion 

I analysen av de tre självbiografierna framgår det att vuxna retrospektivt beskriver sina upp-

växtförhållanden med föräldrar som brister i sin föräldraförmåga som ogynnsamma och svåra. 

Uppväxtförhållandena har haft negativ inverkan på författarnas uppväxt på grund av föräld-

rarnas missbruk, utvecklingsstörning och psykisk sjukdom, vilket har även påverkat relatio-

nen mellan dessa barn och deras föräldrar.  Barnens uppväxt och utveckling har präglats av 

rädsla inför föräldrarna, dåligt självförtroende, skam, men även av stor lojalitet. När det gäller 

professionellt stöd och hjälp från samhället har det varit minimalt under författarnas uppväxt. 

Socialtjänsten har varit behjälplig med ekonomiskt bistånd till en av föräldrarna och trots vet-

skapen om att modern brast i sin omsorgsförmåga ledde det inte till att familjen fick stöd. Av 

någon anledning har samhället brustit i det ansvaret som ålagts det för att ingripa, ge stöd och 

skydda. 

 

Resultaten i studien skiljer sig mellan författarna till självbiografierna, vilket kan härledas till 

att den missbrukande pappan trots sina brister gav sitt barn den känslomässiga omsorgen. Han 

har till skillnad från mammorna i studien haft arbete vilket medförde att barnet kunde vara på 

förskola och utvecklas i interaktion med andra vuxna. Utifrån studien ser vi att hon även haft 

en tät och god kontakt med sitt nätverk som bekräftade och tog hand om henne. Den känslo-

mässiga balansen i hennes familj kan grundas i att pappans missbruk inte var så uttalat förrän 

Åsa blev lite äldre samt i nätverkets stöd, där både hon och pappan var välkomna, hade till-

gång till mat, viss ekonomisk hjälp samt stöd i vardagen med rent praktiska sysslor. Utifrån 

utvecklingsekologiskt perspektiv påverkas inte barn med stort fungerande nätverk under upp-

växten av förälderns bristande omsorgsförmåga i samma utsträckning som de barn som inte 

har tillgång till stödjande nätverk. Det kan antas att vid frånvaro av allt stöd Åsa och hennes 

pappa fått från nätverket skulle situationen se helt annorlunda ut. 

 

Uppväxtskildringar i självbiografierna kan antas vara typiska fall för hur det kan vara barn i 

familjer där föräldrar inte klarar av sin föräldraroll. Det har gått flera decennier sedan förfat-

tarna till självbiografier i denna studie växt upp och trots att samhället har förändrats och 

skapat flera lagar till hjälp och skydd för barnen finns det enligt Hindberg (2003) fortfarande 

barn som lever i misär (Hindberg 2003).  I denna studie ville vi få fram barnets perspektiv, 

deras erfarenheter och upplevelser av att växa upp med föräldrar som sviktar i sin omsorgs-
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förmåga. Som det framkommer i studien och tidigare forskning (Aldridge 2006; Faureholm 

2010; Socialstyrelsen 1999) koncentreras i många fall all uppmärksamhet på föräldrarna och 

barnen kommer i skymundan trots att det enligt Killén (1999) är barnet själv som vet bäst hur 

det är att utsättas för bristande omsorg. 

 

Som det framgår av vår studie får barn som växer upp med föräldrar som brister i sin om-

sorgsförmåga i många fall inte sina behov av trygghet, omvårdnad och känslomässig anknyt-

ning tillgodosedda. Eftersom barnen formas i interaktion med andra och framför allt i interak-

tion med sina föräldrar kan det innebära att barnen som lever i utsatta situationer påverkas 

negativt. Barn som utsätts för psykisk och fysisk misshandel samt känslomässig kyla riskerar 

att skadas och utvecklas negativt (Aldridge 2006; Faureholm 2010; Hindberg 2003; Killén 

1991; More m.fl. 2011). 

 

I studien har vi kommit fram till att när föräldrarna inte klarar av sin roll och inte ger den nöd-

vändiga omsorgen förändras rollerna och barnet får ta hand om sig själv, sina föräldrar och 

eventuella syskon. Ansvaret som barnet tar på sig vid uppväxt med föräldrar som brister i om-

sorgsförmågan står inte relation till barnets ålder. Det är barnet som får trösta föräldrarna, 

bekräfta dem och ta hand om det praktiska i hemmet. Även Faureholm (2010) visar i sin stu-

die att barn till utvecklingsstörda föräldrar fick ta stort ansvar i hemmet och roller mellan för-

älder/barn ombytts framför allt när det gäller praktiska göromål. Förälder behåller däremot sin 

status trots att den rent praktiskt inte utför föräldraskap menar Aldridge (2006). Samma slut-

sats framkommer i Cronströms studie (2003) som uppger att barn som växer upp i familjer 

med missbruk och psykisk ohälsa får ta ansvar som ofta inte står i relation till deras ålder. 

 

I studien framkommer det att barn till föräldrar med sviktande omsorgsförmåga lever med 

rädsla och ovisshet i tillvaron, de kan många gånger ta på sig skulden för föräldrarnas bemö-

tande av dem och även visa stor lojalitet. Dessa barn lever inte en begriplig och förutsägbar 

tillvaro vilket de behöver för att må bra (Hindberg 2003). Detta får också stöd i Cronströms 

studie (2003) som uppger att många barn till föräldrar som brister i sin föräldraroll lever med 

ständig rädsla, men inte berättar om sin situation utan försöker hålla det hemligt. I vår studie 

kan vi se en oförmåga från föräldrarna att prioritera barnens behov framför sina egna och att 

se barnet som en individ med egna behov och rättigheter och detta påverkar ett barn under 

hela uppväxten. 
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Det stöd som barnen får från sitt nätverk kan många gånger vara avgörande för barnets ut-

veckling, vuxna som visar förståelse, vågar prata med barnet och ger det sitt stöd är av stor 

betydelse. Samhället ska finnas till och ge stöd till barnet och föräldern som inte klarar av sin 

föräldraroll. Hjälp och stöd i tidigt skede kan vara avgörande och många gånger förebyg-

gande, vilket gynnar både enskilda individer och hela samhället. Både Killén (1991) och Ald-

ridge (2006) i tidigare forskning uppger att nätverket och samhället har stor betydelse för bar-

nets uppväxt. 

 

I denna studie framkom det att när grundläggande behov inte tillgodoses på mikronivån får 

det negativa konsekvenser i samspel med andra system. Tolkningen är att ju fler olika välfun-

gerande mikrosystem barnet ingår i, desto större chans att barnet utvecklas positivt. Exonivån 

har stor betydelse för barnens utveckling, det är nivån där samhällets redskap finns för att 

främja goda levnadsvillkor och utgöra stöd för individer. För flickorna som ingick i vår studie 

har exonivån haft en delvis negativ inverkan på grund av passivt agerande av olika aktörer 

som omfattas av exonivå och makronivån med dess lagar, normer och värderingar har bidragit 

till större utsatthet. 

 

Vår reflektion är att många vuxna inte skulle klara av att leva i liknande situationer och de kan 

dessutom göra valet att lämna sådana förhållanden. Det är nästintill omöjligt för barn, därför 

är det väldigt viktigt att de får hjälp, blir sedda och hörda. Det behövs om vi ska kunna veta 

hur vi kan möta dem, stödja dem och ge möjlighet till positiv utveckling. 

 

Metoddiskussion 

Vi har använt oss av självbiografier som empiriskt material i denna studie. Fördelen med detta 

är den tillgång till rika och detaljerade beskrivningar som författarna ger oss. Vi anser att nar-

rativ metod är relevant för studien då vi har fått inblick i författarnas upplevelser och upp-

växtmiljö. Vi skulle inte kunna ställa frågor och få tillgång till lika omfattande material om vi 

valde att genomföra intervjuer i studien. Etiska frågeställningar skulle vara av enormt stor vikt 

och risken för att väcka känsliga minnen och smärtsamma upplevelser stor. Nackdelen med 

vald metod är att vi inte har kunnat ställa följdfrågor om det är något var oklart. Vi har fått ta 

del av författarens tolkning av sin uppväxt och eftersom det var långt tillbaka i tiden kan det 

förekomma att upplevelser förträngs eller att författarna genom bearbetning av sina upplevel-

ser har tillrättalagt dem. 
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Inom narrativ berättelse kan urskiljas närvarande och frånvarande berättelser. I analysen av 

narrativ berättelse ska forskaren vara uppmärksam inte enbart på det som skrivs av intervju-

personer, men också det som eventuellt inte nämns (Larsson & Goldberg 2008). I vår studie 

har det varit svårt eftersom vi inte har observerat intervjupersoner som vid en ”riktig intervju” 

när eventuella pauser och avbrott noteras av forskaren. Självbiografier som vi har använt i 

studien är genomtänkta, färdigskrivna texter som har lästs och kontrollerats av författaren 

själv, förlaget och eventuellt andra personer som kan ha kommit med förslag på ändringar. 

Med andra ord får vi ta del av reviderade narrativa berättelser. Studien skulle få bredare ka-

raktär om mäns berättelser användes som en del av empirin i denna eller liknande studie. 

 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att ämnet i denna uppsats var väldigt intressant och lärorikt, vi har tagit del av många 

olika rapporter, forskning och annan litteratur. Ämnet antas vara aktuellt och förbli det så 

länge samhället existerar, det vill säga att det behövs mera forskning i ämnet. I denna studie 

har vi använt oss av självbiografier skrivna av kvinnliga författare och därför finner vi att det 

skulle vara intressant med forskning om mäns erfarenheter i liknande situationer för att ur ett 

könsperspektiv se om det är annorlunda. 
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