
 

Stockholms universitet 

Institutionen för socialt arbete 

C uppsats 15 hp 

HT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kära barn, det här handlar om din barndom” 

9 vuxna berättar om sina erfarenheter av en utsatt barndom och samhällets 

insatser 

 

 

 

 

 

Författare: Emilia Skog och Karoline Karlsson 

Handledare: Francesca Östberg 



 

Tack  

Vi vill först och främst tacka de personer som har ställt upp i studien. Tack för att ni gav av er 

tid och delade med er av era erfarenheter. Det har varit intressant och givande att få träffa er 

och era historier har berört oss mycket.   

Vi vill också tacka vår handledare Francesca Östberg för ditt engagemang för ämnet samt för 

uppmuntran och goda råd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Kära barn, det här handlar om din barndom” 9 vuxna berättar om sina erfarenheter av en 

utsatt livsmiljö och samhällets insatser.  

 

Emilia Skog och Karoline Karlsson  

Abstract  

The aim of this study is to describe and analyze how adults who grew up in an exposed 

habitat experienced their upbringing and society's efforts and how it affected them in adult 

life. The method that we used was qualitative interviews. This method has given us a rich 

material, we believe. The results were analyzed by means of the theory we used and past 

research in the field. All of our respondents have in common that they were insecure in 

childhood.  And everyone has had negative consequences of their childhood into adulthood. 

All respondents noted that what has been significant in touch with society´s effords has been 

to feel seen and listen to. The results of our study and past research in this area shows that it is 

important to pay attention to children in distress early to avoid negative outcomes in 

adulthood and that preventative measures are important. Other result from our study was that 

children and their experiences need to be taken seriously and to strive for continuity in the 

work.  

Keywords: Child neglect and abuse, exposed habitat, society effords, ecological model.  

Nyckelord: Barn som far illa, utsatt livsmiljö, samhällets insatser, ekologisk modell.  
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Inledning 
 

Den 6 april 2006 publicerades Bengtssons och Nords artikel ”barnen som ingen såg” i 

Aftonbladet. Artikeln handlade om tre barn som mist sina liv, förövarna var deras egna 

föräldrar. Bobby 10 år dog efter att under en längre tid utsatts för upprepat våld och tortyr 

av sin mamma och styvpappa. Freddie 3 år dog i sviterna av en lunginflammation efter en 

längre tids vanvård och Leo 3 år mördades av sin mamma som under en tid mått psykiskt 

dåligt. 

Gemensamt i dessa fall var att det fanns en oro i omgivningen kring hur barnens 

livssituation såg ut och i två av dessa fall var familjerna aktuella hos socialtjänsten. Trots 

detta såg ingen hur allvarlig situationen egentligen var.  

Lyckligtvis är det få barn som de går så illa för som de som de ovan nämnda men många 

barn växer upp i utsatta livsmiljöer. Livsmiljöer som på olika sätt riskeras barnens 

psykiska och fysiska välbefinnande och utveckling.  

De senaste årtiondena har barnens rätt i samhället stärkts. År 1979 var Sverige det första 

landet i världen att införa ett förbud för föräldrar att utsätta sina barn för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. 1989 antogs konventionen om barnets 

rättigheter av FN:s generalförsamling. Konventionen fastslår bland annat att alla barn har 

rätt till liv, rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda samt bli respekterade som 

individer. Sverige var ett av de första länderna att ratificera konventionen och 

förpliktigade sig därmed att följa det som står i dokumenten. Barnets ställning i samhället 

har också stärkts genom instiftandet av en barnombudsman som har till uppgift att 

tillvarata barnens intressen(Lag1993:335 om barnombudsman). Dessutom har 

implementerandet av modellen BBIC i socialtjänstens utredningar bidragit till ett ökat 

fokus kring barnens situation. Trots detta uppger socialstyrelsen (2012) att ungefär vart 

tionde barn i Sverige har beräknats vara i riskzonen med fara för sin fortsatta utveckling.  

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om att alla som kommer i kontakt med barn i sin 

yrkesprofession har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid kännedom om eller 



misstanke om att ett barn far illa. Östberg(2010) skriver i sin avhandling att ett flertal 

svenska utredningsrapporter visar att anmälningsbenägenheten ökar. Detta är enligt vår 

bedömning positivt eftersom det antyder att vi blir bättre på att uppmärksamma barn som 

far illa. Enligt samma utredningsrapporter så inleds dock färre utredningar trots den 

ökande anmälningsbenägenheten och i majoriteten av fallen leder utredningarna inte till 

någon insats för barnen eller familjen.  

Vårt intresse för detta ämne väcktes under våra respektive praktikperioder inom 

kuratorsverksamheten på en grundskola samt inom en utredningsgrupp för barn på 

socialtjänsten. Under utbildningen har det starkt betonats att barnets bästa alltid ska vara 

vägledande i arbetet med barn samt att barns bästa alltid bör komma i första hand. Vi 

upplevde dock att barn har svårt att göra sina röster hörda samt att många beslut rörande 

barn fattas utifrån föräldrarnas perspektiv.  

Vi har upptäckt att forskning kring barns och ungas upplevelser av samhällets insatser i 

samband med utsatthet är svår att finna. Hindberg (2001) hävdar också att barns 

svårigheter att föra sin egen talan gör det särskilt viktigt att lyfta fram dem i forskningen.  

I den här uppsatsen berättar människor som en gång var ”barn i utsatta livsmiljöer” om 

sina erfarenheter av en utsatt livsmiljö och samhällets insatser under perioden. Vår 

önskan är att vi genom att ta del av deras upplevelser ska kunna bidra till en utökad 

förståelse för vad som är viktigt i arbetet med barn som far illa.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att utifrån ett utvecklingsekologiskt och anknytningsteoretiskt 

perspektiv undersöka vuxnas erfarenheter av att som barn växa upp i en utsatt livsmiljö. 

Med avseende på deras erfarenheter av samhällets insatser under den aktuella perioden 

samt hur de upplever att uppväxtvillkoren påverkat dem senare i livet. 

 

 Hur beskriver respondenterna sin upplevelse av att växa upp i en utsatt livsmiljö? 

 Hur beskriver respondenterna att uppväxtvillkoren påverkat dem i livet? 



 Hur upplevde respondenterna kontakten med socialtjänsten och/eller andra 

samhällsinsatser under den aktuella perioden? 

 Hur kan man förstå respondenternas upplevelser utifrån ett utvecklingsekologiskt 

och anknytningsteoretiskt perspektiv? 

 

 

Centrala begrepp 

 

Barn 

Det råder oenigheter om vem som ska betraktas som barn. Begreppet barn kan betraktas 

som en social konstruktion vilken förklaras olika beroende på tid, plats och kultur. I 

barnkonventionen definieras barn som varje människa upp till 18 år om inte den lag som 

gäller barnet säger något annat.  I svensk lagstiftning räknas man som barn upp till 18 år då 

man blir myndig. Undantaget är straffrätten där man blir straffmyndig vid 15 års ålder. I 

den här uppsatsen avser vi personer under 18 när vi använder begreppet barn. 

Barn som far illa 

Att definiera begreppet ”Barn som far illa” är problematiskt. För vad innefattar det? Många 

barn som utsätts för olika former av övergrepp uppvisar inte några bestående skador i sin 

utveckling. I SOU 2001:72 diskuteras begreppet. I rapporten diskuteras vikten av kunskap 

hos omgivande personal och sjukvård i hur de ska kunna upptäcka avvikande beteende hos 

barn som kan vara tecken på att de far illa. Där anges att alla former av kränkningar som är 

en fara för barns hälsa och utveckling samt om det föreligger brister i omsorgen eller något 

annat förhållande i hemmet innefattats i begreppet. Dessa kränkningar kan vara fysiska 

övergrepp, sexuella övergrepp, försummelse, vanvård, emotionella kränkningar samt 

exploatering. När vi använder begreppet i vår studie syftar vi till de beskrivningar som görs 

i SOU 2001:72.  

Utsatta livsmiljöer 

Brodin (2009) diskuterar i en artikel att det är viktigt att skilja på utsatta livsmiljöer och 

utsatta livssituationer. Hon hävdar att utsatta livsmiljöer är allt i barnets miljö som påverkar 



barnet medan utsatta livssituationer är specifika situationer där barnet blir utsatt. När vi 

använder begreppet syftar vi på olika miljöer som barnet vistas i och som kan innebära en 

risk för barnets hälsa och fortsatta utveckling. Det kan handla om vanvård, föräldrar med 

missbruksproblematik, psykisk ohälsa, psykiskt eller fysiskt våld inom familjen eller annat 

som kan vara skadligt i barnets uppväxtmiljö. I begreppet utsatt livsmiljö innefattar vi 

också barnets utsatthet på andra viktiga arenor som skolan, nätverket och lokalsamhället. 

 

 

Samhällsinsatser 

I denna studie syftar begreppet på olika samhälleliga insatser. Tillexempel 

myndighetskontakter som socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin. Vi syftar också 

på de insatser som myndigheterna kan tillhandahålla så som kontaktfamiljer, 

kontaktperson, familjebehandling och stödsamtal. Vi åsyftar också andra professionella 

kontakter som ligger utanför myndighetsutövning som kuratorer inom skolan och på 

ungdomsmottagningen. 

 

Livsvärld 

När vi använder begreppet i denna studie syftar till respondenternas upplevelse av sin 

livssituation idag och i barndomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskning som vi anser är relevant för vårt 

område. Enligt Sallnäs, Wiklund och Lagerlöf (2010) är forskning med barn och unga som 

informanter begränsad både nationellt och internationellt. Enligt Överlien (2009) beror det 

på att forskning kring barns upplevelser av utsatthet är förenat med flera svårigheter. Att ha 

barn som respondenter är svårt. De kan vara för unga, för traumatiserade och intervjun kan 

innebära känslomässiga och psykologiska konsekvenser för barnet. Detta är något som vi 

har märkt då vi har haft svårigheter att finna sådan forskning.  

Några av de studier vi har använt vill vi diskutera här. Vi har använt en kvalitativ studie 

gjord av föreningen Maskrosbarn(2010) där svenska ungdomar delger sina erfarenheter av 

samhällsinsatser i samband med att deras föräldrar missbrukat eller lidit av psykisk ohälsa. 

Vi är medvetna om att Maskrosbarn är en intresseorganisation som kan ha ett intresse av 

att vinkla resultaten i en viss rikting. Vi anser trots detta att rapporten är relevant för vårt 

forskningsområde, bland annat eftersom det är en av få svenska studier som vi funnit. Vi 

har också använt två internationella studier genomförda i Storbritannien. Vi är medvetna 

om att den sociala barnavården där skiljer sig från den i Sverige. Eftersom barnaga är 

tillåtet i uppfostringssyfte i Storbritannien är sannolikheten stor att det är grova övergrepp 

som kommer till myndigheternas kännedom. Annan forskning vi har tagit med kommer 

från USA och berör risker med att växa upp med kränkningar och övergrepp. Vi har 

reflekterat över att de sociala skyddsnäten där skiljer sig från de svenska. Vi anser trots 

detta att forskningen är relevant för vår studie eftersom den kretsar kring eventuella 

negativa utfall av att växa upp i en utsatt livsmiljö. Sådana utfall borde inte variera i allt för 

hög utsträckning mellan olika länder.  

Vi har också valt att ha med äldre forskning. Detta rör bland annat Werners longitudinella 

studie från 1955. Vi har valt att ta med denna eftersom Werner är en framstående forskare 

på risk- and resilience hos barn.  

Vi har sökt efter tidigare forskning i Google schoolar, Web of science, Academic search 

premium, Libris samt Diva. Våra sökord har varit child, neglect, Professional, 

intervention, vulnerable risk, resilience , utsatt, barn, samhället, insatser, professionella. 

Vi har även sökt på personer, dessa har varit Emmy Werner, Rutter, Bowlby, 

Bronfenbrenner, Sroufe, Belsky.  

 



Barns lagliga rätt till skydd. 
 

I Sverige har myndigheter och yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn och 

ungdomar, myndigheter inom hälso- och sjukvård, psykiatri, socialtjänst och 

kriminalvård samt alla som är anställda vid dessa institutioner skyldighet att anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far 

illa (SoL 14 kap 1§ 2 st). Även allmänheten uppmanas att anmäla till socialtjänsten om de 

får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. (SoL 14kap 1§ 1
:
st). Barn har rätt 

att komma till tals i utredningar och samarbetet ska inte bara ske med föräldrarna utan 

även med barnet (SoL 3kap 5§). I utredningar och åtgärder som rör barn ska barnets bästa 

vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som gäller vård och behandling(SoL 1kap 

1§). Även i föräldrabalken visar lagstiftningen tydligt barnens rättigheter genom att slå 

fast att barn har rätt till omvårdnad, trygghet, god fostran samt att de ska behandlas med 

respekt och inte bli utsatta för kränkande behandling(FB 6kap 1§). Den som har 

vårdnaden om ett barn har ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda (FB 6kap 2§ 2 

st).  

 

Anknytningens betydelse för barns utveckling 
 

Belsky, Rovine och Taylor(1984) gjorde en studie på anknytning mellan spädbarn och 

deras mödrar. Studien gjordes på 60 spädbarn barnen följdes upp när de var en, tre och 

nio månader. Studien visade att de spädbarn som hade fått en trygg anknytning till sina 

mödrar fick uppleva en ömsesidig interaktion och mödrarna ansågs vara känsliga i sin 

vård och öppna för barnets signaler. De barn som fick en otrygg anknytning hade mödrar 

som var mindre känsliga och inte svarade på barnets signaler. De barnen fick också 

mindre omvårdnad. De individuella skillnaderna i anknytningen mellan mödrar och 

spädbarn har visat sig påverka barnen som individer.  Författarna refererar till tidigare 

forskning i området av Ainsworth and Wittly(1969) och av Ainsworth och Stayton(1971) 

där resultaten visat att de barn som har haft en trygg anknytning har varit mer socialt 

kompetenta och motiverade än de barn med otrygg anknytning.   

Bohlin, Hagekull och Rydell(2000) har följt 96 barn från 15 månader upp till 8-9 års 

ålder. Syftet var att studera anknytningens betydelse för social kompetens. Resultaten 



visade att de barn som hade en trygg anknytning var mer socialt aktiva, positiva och mer 

omtyckta i skolåldern än barn som hade en otrygg anknytning.  

 

Motståndskraftiga barn 
 

Werner och Smith(1992) gjorde från år 1955 och 30 år framåt en longitudinell studie på 

risk och skyddsfaktorer hos 505 barn. I en av tre familjer som författarna följde hade 

föräldrarna några eller flera av följande problem. Låg utbildning, fattigdom, instabila 

familjesammansättningar, alkoholism, skilsmässor och psykisk sjukdom. Forskarna ville 

med studien undersöka vilka faktorer som gjorde att vissa av barnen med dessa 

förutsättningar växte upp till välfungerande vuxna. Författarna ville undersöka vilka 

faktorer som fungerande som skyddande och vilka faktorer som innebar en risk. 

Resultaten visade att en av tre av dessa barn växte upp till välfungerande vuxna. Det 

fanns tre faktorer som visade sig vara viktiga och som skilde den grupp med 

motståndskraft mot de andra. Dessa faktorer var, 1.) Personlighet som väckte en positiv 

reaktion hos omgivningen och normalbegåvning. Exempel på sådana positiva egenskaper 

var utåtriktad läggning, livlighet och styrka. 2.) Ett substitut för föräldrarna som barnet 

hade starka känslomässiga band till. Det kunde vara ett syskon eller far- och morföräldrar. 

Det gav barnet självständighet, initiativkraft och tillit. 3.) Ett stöd utifrån som 

exempelvis: Kyrkan, ungdomsrörelser eller skolan. Det gav barnen en känsla av 

gemenskap och deras kompetens uppmärksammades.  

Werner gjorde 2001 en uppföljning på den longitudinella studien. I en artikel (2004) 

presenterar hon sina resultat. Hon lyckades kontakta 80 procent av personerna från 

studien och uppföljningen gjordes när deltagarna var i 40 årsåldern. Majoriteten hade vi 

uppföljningen lyckats vända sina liv och hade bra liv. De hade stabila förhållanden och 

arbeten, var nöjda med relationerna till sina barn och var ansvarsfulla medborgare i sitt 

samhälle. De som det hade sämst utfall var de som hade haft föräldrar med 

alkoholmissbruk eller psykisk ohälsa. De vuxna som under uppväxten haft en påfrestande 

hemmiljö hade också mer hälsoproblem. De vuxna som var mycket sjuka under de första 

10 åren av livet(allvarlig sjukdom, olyckor etc.) hade svårare att anpassa sig som vuxna. 

Även moderns omsorgsförmåga under de första åren i livet och familjens emotionella 

stöd påverkade barnens anpassningsförmåga i vuxenlivet. Uppföljningen visar vikten av 



preventiva åtgärder och att det är viktigt att uppmärksamma barn hälsa under uppväxten 

kopplat till fattigdom och föräldrarnas mentala hälsa. Det kan hjälpa barnen att få en 

högre kvalité på sina liv som vuxna.  

I Sverige gjordes en longitudinell studie på risk- och skyddsfaktorer hos barn av Gunvor 

Andersson (2008). Studien gjordes på 26 barn som var placerade på barnhem i minst en 

månad. Skälet till placeringarna var olämpliga hemmiljöer och brister i föräldraförmågan. 

De första uppföljningarna gjordes tre och nio månader efter placeringen. Ytterligare 

uppföljningar gjordes vid fem, tio, femton, tjugo och tjugofem år efter barnhemsvistelsen. 

Av de barn som deltog i studien klarade sig femtio procent av barnen mycket bra utifrån 

yttre anpassning. Yttre anpassning syftar i studien till utbildning, fast arbete och 

laglydighet. Resultatet av studien visade att större andel risk- eller skyddsfaktorer ökade 

sannolikheten för positivt eller negativt utfall. De faktorer som togs upp som 

skyddsfaktorer i studien var tidig anknytning till mamma eller pappa, placeringen på 

barnhemmet, en anhörig som upprätthöll daglig eller nästan daglig kontakt med barnet 

under placeringen, en varaktig relation till en kontaktperson eller annan viktig vuxen. 

Familjehemsvård och fosterfamiljer var även skyddande faktorer. Även viktiga 

vändpunkter i barnens liv har fungerat som skydd. Sådana viktiga vändpunkter var att 

börja gymnasiet eller folkhögskola, få ett arbete, göra lumpen samt träffa en pojkvän eller 

flickvän med positivt inflytande. De barnen som hade missbrukande eller psykiskt sjuka 

föräldrar hade högre risk för negativa utfall. De barn som placerades på 

ungdomsinstitutioner i tonåren hade missbruk eller kriminell aktivitet som fortsatt i vuxen 

ålder.  

Ylva Weitz (2011) har gjort en avhandling kring samhällsvårdade barn och deras 

skolsituation. Enligt Weitz är en fungerande skolgång en viktig skyddande faktor för barn 

i utsatta hemmiljöer eftersom den kan fungera kompensatoriskt. Detta på grund av att 

även skolan är en viktig arena där barnet kan känna tillhörighet samt utveckla sin person 

och sin sociala kompetens. Weitz skriver dock att skolsituationen i vissa fall kan bidra till 

barnens utsatthet eftersom mobbning och kränkningar enligt vissa studier visat sig vara 

vanligt bland denna grupp av barn. 



 

 

Sociopolitiska faktorers betydelse för barns utsatthet 
 

Enligt Buchanan (1996) har studier visat att föräldrar behöver gynnande omständigheter 

för att kunna ta hand om sina barn. Sådana gynnande omständigheter handlar om 

socioekonomisk tillhörighet, nätverk och lokalsamhällets tillgångar. Dessutom så kan 

politik, lagar och värderingar ha direkta effekter på hur föräldrar uppfostrar sina barn. De 

kan forma föreställningar om vad som är en god uppfostran. Även de sociala skyddsnäten 

och samhällets resurser påverkar barns utsatthet. Buchanan poängterar att de flesta 

föräldrar tar god hand om sina barn trots bristande resurser. Hon tar även upp att barn i 

välbärgade områden utsätts för misshandel och försummelse. Men socioekonomiska 

faktorer har visat sig vara en riskfaktor.   

I en nationell kartläggning av barnmisshandeln i Sverige gjord av Jansson, Långberg och 

Svensson (2007) visade resultaten att barn i socioekonomiskt utsatta områden, barn till 

utlandsfödda och barn till lågutbildade föräldrar löpte ökad risk för att utsättas för 

kroppslig bestraffning, psykiska kränkningar eller bevittna våld mellan föräldrarna. När 

hänsyn togs till boendesituation och inkomstsituation försvann dock skillnaderna mellan 

inrikes- och utrikesfödda.  

I en brittisk rapport går Bradshaw (2001) igenom flera brittiska studier från 1980-1990 

talet om konsekvenser av socioekonomisk utsatthet bland barn. Resultat visade att barn 

från de socialt utsatta områdena hade sämre självbild än barn från resursstarka områden. 

Forskningen visade även att det fanns ett samband mellan socioekonomisk utsatthet och 

anti-socialt beteende. 

Risker med att växa upp i utsatta livsmiljöer 
 

Sroufe (2005) beskriver i en artikel en amerikansk longitudinell studie han medverkat i 

sedan 1975. I studien har forskarna följt över 250 barn och familjer genom barndom och 

vuxenblivande. Studien pågår fortfarande. Fyra grupper av barn identifierades, barn som 

utsattes för fysiskt våld, barn som utsattes för psykiskt våld, barn som utsattes för 

vanvård och barn som hade psykologiskt otillgängliga föräldrar. Vanvårdade barn 

uppvisade vid ett par års ålder samarbetssvårigheter, frustration och bristande entusiasm, 



bristande impulskontroll och nedstämdhet. De barn som hade psykologiskt otillgängliga 

föräldrar visade större svårigheter än fysiskt och psykiskt misshandlade barn. De hade 

svårt med både inlärning och sociala relationer.  

Överlien (2009) går i en artikel igenom olika studier kring eventuella konsekvenser av att 

växa upp med familjevåld. Hon refererar till ett antal olika studier som visat att dessa 

barn löper ökad risk för aggressivt beteende, depression, ångest och posttraumatisk 

stressyndrom. Enligt Överlien ökar också risken för eget nedbrytande beteende. 

 

Vilka anmälningar leder till utredning.  

 

Östberg (2010) studerar i sin avhandling vilka anmälningar som leder till utredning och 

vilka som sorteras bort. Hon vill identifiera de faktorer som påverka sorteringsarbetet.  

Resultatet av studien visade att preventiva insatser blev underordnade akuta 

skyddsinsatser. En orsak som angavs till detta var lagstiftningens dubbla karaktär som gör 

att legitimiteten i arbetet kan äventyras om inte akuta insatserna prioriteras. 

Lagstiftningen, omgivningens förväntningar och de resurser som finns gör att 

socialarbetarna måste prioritera.  

I studien framkom även att barnets kön påverkar bedömningar och utredningar. Liknande 

problematik hos en flicka och en pojke bedömdes olika. Flickors handlingar betraktas och 

bedöms oftare utifrån ett offerperspektiv. Pojkar får oftare ansvara för sina rektioner på 

den omgivande miljön. Östberg skriver att socialarbetare ofta strävar efter samtycke och 

samarbete med föräldrarna. Vilket kan innebära en svår balansgång mellan att tillgodose 

barnets bästa och skydda föräldrarnas integritet. Vår tolkning av Östbergs avhandling är 

att socialtjänstens möjligheter att ge insatser utifrån individens behov är begränsade. 

 

Röster om samhällets insatser. 

 

Föreningen Maskrosbarn genomförde 2010 en kvalitativ studie på femtio ungdomar i 

föreningen. Syftet med rapporten var att lyfta fram ungdomars röster om samhällets 

insatser i samband med att föräldrarna missbrukat eller lidit av psykisk ohälsa. I 

rapporten framkom det att över 70 % av ungdomarna inte upplevde att de fått vara 



delaktiga i utredningsprocessen. Flertalet upplevde också att utredningarna tog lång tid, 

att insatser dröjde samt att informationen var bristfällig. Många av ungdomarna i studien 

berättade att de i kontakten med socialtjänsten upplevt att de utmålats som problemet. 

Flera av ungdomarna ansåg också att föräldrarnas röst vägde tyngre än deras och att de 

inte blev sedda av vuxna. 

Flera av dessa uttalanden är återkommande i en brittisk studie gjord av Muddaly & 

Goddard (2006). I studien deltog nio barn mellan 9-18 år. Barnen intervjuades kring sina 

erfarenheter av professionella interventioner i samband med att de utsatts för olika 

övergrepp, främst sexuella. De intervjuade barnen beskrev att de upplevt att 

professionella inte velat lyssna eller tro på sanningen. Barnen önskade också bättre 

förklaringar och mer information. Andra uttalanden handlade om upplevelser kring att de 

professionella egentligen inte brydde sig utan gjorde sitt arbete. Det fanns också en 

upplevd kontrast mellan att berätta sin egen smärtsamma historia och känslan av att det 

bara var ännu en historia för den professionelle. De intervjuade barnen uttryckte också att 

de professionella efter avslutad insats försvann ur deras liv och detta upplevdes som ett 

övergivande. Positiva uttalande kring samhällets insatser handlade om 

fosterhemsföräldrar som varit betydelsefulla genom att ge kärlek och stöd.  

Jobe och Gorin (2011) genomförde en kvalitativ studie i Storbritannien på 24 ungdomar 

mellan 11-17 år som hade haft kontakt med den sociala barnavården. Studien undersöktes 

ungdomarnas erfarenheter av att söka och motta hjälp. Några beskrev positiva minnen 

medan andra upplevde att de inte hade blivit tagna på allvar. De uttryckte frustration över 

att behöva träffa många olika professionella. Andra upplevelser var känslan att inte bli 

lyssnad på eller tagen på allvar samt bristande information. Det framkom också att de 

vanligaste anledningarna till att man inte sökte hjälp var rädsla för att inte bli trodd, 

osäkerhet på vart man skulle vända sig, rädsla för att bli placerad och oror kring vad som 

skulle hända med familjen. Därför undanhöll många av de intervjuade information för de 

professionella. Vid mottagande av insatser uppskattade ungdomarna att få ha en 

stadigvarande relation till en socialarbetare de kunde lita på. 

 I Andersson (2008) longitudinella studie som vi presenterar ovan uppgav många av 

undersökningspersonerna att de hade positiva upplevelser av sina placeringar samt hade 

trivts i sina fosterfamiljer. Kontinuitet visade sig vara en viktig faktor för att en insats 

skulle ge ett positivt utfall. De som upplevt samhällsinsatserna som positiva hade haft 



kontakter som funnits där, inte gett upp och varit tillgängliga.  

 

Hur går det för barnen 
 

Sundell och Karlsson (1999) har gjort en rapport som rör 58 barn och deras samlade 

kontakter med socialtjänsten under barndomen. Resultaten visade att de flesta av barnen 

hade återaktualiserats hos socialtjänsten upprepade gånger. Genomsnittstiden för insatser 

från socialtjänsten var sex år och under perioden som insatserna gavs så hade familjernas 

problematik inte förändrats nämnvärt. Resultaten visade också att 84 procent av barnen 

någon gång hade varit placerade utanför hemmet. För att undersöka insatsernas 

effektivitet undersökte forskarna hur det hade gått för barnen samt om och hur 

familjernas problematik förändrats. Omkring en fjärdedel av barnen hade senare blivit 

registrerade i kriminalregistret och i 80 procent av fallen bedömde socialsekreterarna att 

problematiken var oförändrad eller värre.  

Sundell, Vinnerljung, Löfholm, & Humlesjö (2004) har gjort en studie på individer födda 

mellan 1968 och 1975 som följts fram till 25 års ålder genom akt- och registerdata. Den 

huvudsakliga urvalsgruppen bestod av 2260 individer. Resultaten visade att tolv procent 

blivit utredda inom den sociala barnavården och sju procent varit föremål för insatser. Av 

de som fått insatser var genomsnittet tre olika insatser med en genomsnittstid på fem år. 

Trettio procent av barnen hade återaktualiserats efter ett år. De som varit föremål för 

insatser hade oftare någon form av psykosocial problematik än de som endast utretts. 

Cirka hälften av individerna som fått insatser uppvisade någon form av problematik. De 

som endast hade utretts visade i sin tur oftare någon form av problematik än de som 

varken utretts eller haft insatser. 

Ylva Weitz (2011) studerar i sin avhandling ungdomars upplevelse av samhällsvård och 

skolgång. Studien visade att livet i samhällsvård präglades av utsatthet i flera olika nivåer. 

Utsatthet inom ett område skapade en process av överförd utsatthet som gjorde att 

utsattheten i andra områden ökade. Många av ungdomarna som fick samhällsvård hade 

fortsatt problematik som vuxna. I viss mån visade studien att samhällsvård kunde bidra 

till att förstärka de ungas utsatthet.  

 



 

Teoretiska perspektiv 

 

Transaktionell ekologisk modell 

Bronfenbrenner(1979) har utvecklat en modell för barns utveckling som senare 

vidareutvecklats av bland annat Cicchetti och Lynch(1998). I en artikel presenterar 

författarna sin teori som de kallar för en transaktionell ekologisk modell. Som i 

Bronfenbrenners teori betraktas barnets utveckling som beroende av ett flertal olika 

faktorer på olika nivåer som samspelar med varandra. Makronivån omfattar lagar, 

kulturella övertygelser och värderingar som påverkar familjelivet. Exonivån omfattar 

lokala förhållanden inom kommun och bostadsområde där familjen bor och lever. 

Mikronivån omfattar familjeförhållanden och den miljö som barnet och dennes familj 

skapar och lever under. Den sista nivån kallas för ontogenetisk utveckling och omfattar 

egenskaper hos barnet så som särskilda behov och eventuella funktionshinder etc. Enligt 

Lynch och Cicchetti så interagerar dessa nivåer med varandra över tiden och formar 

barnets utveckling. Alla dessa nivåer antas innehålla både risk- och skyddsfaktorer. Hur 

förhållandet mellan dessa risk- och skyddsfaktorer ser ut påverkar barnets utveckling. 

Desto fler riskfaktorer som barnet utsätts för desto större är sannolikheten att barnets 

hälsa och utveckling påverkas. Fara anses föreligga när riskfaktorerna är fler än 

skyddsfaktorerna.  

 

Anknytningsteori 
 

Anknytningsteorin är inte en enhetlig teori utan utgörs av ett flertal olika 

psykodynamiska teorier om människans utveckling. Vi väljer ändå att här tala om 

anknytningsteorin som en enhetlig teori. John Bowlby är anknytningsteorins 

upphovsman. Han fick i slutet av 1940-talet i uppdrag av världshälsoorganisationen att 

sammanställa kunskap om hemlösa barn och deras situation. Bowlby upptäckte i den 

studien att tidig försummelse och vanvård kan få konsekvenser för barnets vidare 

utveckling.  



Enligt anknytningsteorin påverkas barns psykologiska utveckling av samspelet mellan 

barnet och omgivningen. Barnet anses göra mentala representationer av sina tidiga 

erfarenheter som senare i livet hjälper barnet att samspela med andra och knyta relationer. 

Enligt anknytningsteorin är människan utrustad med olika beteendesystem som ska säkra 

överlevnad. Ett av detta system är anknytningsbeteendet. Detta aktiveras när barnet 

känner sig rädd eller hotat. Om det då finns en omsorgsperson som kan skydda eller 

trösta barnet lär sig barnet att hen är värdefull och att det finns en förälder som finns där 

när det behövs. Om omsorgen däremot är villkorad eller oförutsägbar kan barnet reagera 

med att trycka undan anknytningsmönstret eller ha det aktiverat hela tiden. Trygg 

anknytning ses som en skyddande faktor. Vid trygg anknytning kan barnet lita på att 

föräldern finns där och svarar mot dess behov.  Otrygg anknytning kan innebära en risk 

och det finns olika typer av otrygg anknytning. Vid otrygg- undvikande anknytning har 

barnet erfarenhet av att bli avvisad när denne sökt hjälp hos sin anknytningsperson och 

söker därför inte stöd hos denne. Vid otrygg-ambivalent anknytning har barnet 

erfarenheter av att ibland bli avvisad och ibland omhändertaget när de sökt stöd. Detta 

skapar stor osäkerhet hos barnet.  

Det finns ett anknytningsmönster som anses som särskilt bekymmersam. Detta är den 

desorganiserade anknytningen. Den uppstår då den person som barnet vanligtvis vänder 

sig till för trygghet och tröst är den person som skrämmer barnet. Detta kan tillexempel 

ske vid psykiska eller fysiska övergrepp, vid våld mot en av föräldrarna eller vid psykisk 

ohälsa. Desorganiserad anknytning kan leda till att barnet utvecklar psykopatologi, får en 

splittrad självbild och en bristande förmåga till känslomässig självreglering(Rutter, 2002) 

&  (Sroufe, ,Egeland, Carlson & Collins,2005). 

   

Motivering av teorival 
 

Vi har valt att använda den transaktionella ekologiska modellen därför att den kan hjälpa 

oss att förstå och förklara hur olika faktorer inom olika områden på flera olika nivåer 

samspelat och påverkat respondenternas utveckling och utfall i vuxenlivet. Utifrån 

modellen får vi även verktyg att analysera om och eventuellt hur den samhälleliga 

diskursen kan ha påverkat de olika formerna av samhälleliga insatser våra respondenter 

har fått. Eftersom respondenterna är födda under olika tidsepoker. Vi har också valt att 



komplettera teorin med anknytningsteorin. Där får vi verktyg för att analysera om och hur 

respondenterna kan ha påverkats av den tidiga anknytningen. Vi valde att lägga till 

anknytningsteorin då vi under intervjuerna upplevde att flera av respondenterna beskrev 

sådant som kunde tolkas som bristande anknytning till sina föräldrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metod 

Forskningsmetod och vetenskapsteoretiska överväganden. 
 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats i vår 

studie. Enligt Larsson och Lilja (2005) innebär kvalitativ metod att försöka se världen 

eller fenomenet med den andres ögon. En fenomenologisk ansats i en studie som är 

kvalitativ innebär att vi som forskare försöker förstå respondenten utifrån respondentens 

perspektiv. Att förstå respondentens perspektiv handlar enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) om att försöka förstå respondenten och dess syn på världen, inte själva fenomenet i 

sig. Det fenomenologiska perspektivet innebär också att vi försöker att tona ner vår egen 

inblandning och förförståelse av fenomenet.  

Enligt Larsson och Lilja (2005) finns det tre tillvägagångssätt för att samla in kvalitativ 

data.  Dessa är öppna intervjuer, direkta observationer och dokumentationsanalyser. Vi har 

valt att använda oss av intervjuer för datainsamlingen i vår studie. Det finns 

huvudsakligen tre olika intervjustrategier. Dessa är den informella konversationsintervjun, 

den allmänna intervjuguiden samt den standardiserade öppna intervjun. I vår studie har vi 

använt oss av en allmän intervjuguide vilket innebär att man har olika teman med 

förslagna uppföljningsfrågor knutna till problemområdet. De teman vi utgått ifrån är 

uppväxten där respondenterna har ombetts att beskriva sin uppväxt utifrån ett antal 

områden så som hemförhållanden, skola, hälsa, bostadsområde och nätverk.  Vårt andra 

tema har varit samhälleliga insatser där respondenterna ombetts att beskriva kontakter 

med olika myndigheter under uppväxten och hur dessa upplevts. Områden som vi med 

detta tema berört är delaktighet, bemötande samt effekter. Till sist har vi haft ett tema om 

hur uppväxten påverkat respondenterna senare i livet. Under detta tema har vi haft frågor 

kring psykiskt och fysiskt mående, sociala kontakter, identitet och självbild.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en balans mellan att styra samtalet och att låta 

samtalet leda vägen viktigt för att få svar på syftet med studien. Vår tanke var därför att 

intervjuerna skulle likna ett vanligt samtal men med viss styrning och struktur, och detta 

strävade vi efter under intervjuerna. 

 

 



Urval och avgränsningar 

 

Vi har använt oss av ett självselektionsurval som är en form av första-bästa urval enligt 

Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2009). Detta innebär att respondenterna 

bestämmer vilka som ska delta i studien och inte vi som forskare. Vi har värvat 

respondenter genom att ringa och presentera vår studie för verksamhetschefen på 

föreningen Maskrosbarn som är en ideell förening för ungdomar som har missbrukande 

och/eller psykiskt sjuka föräldrar. Då ett krav för arbete inom föreningen är egna 

erfarenheter av utsatthet i barndomen bad vi verksamhetscheferna att skicka ut det brev 

som vi sammanställt till sina anställda. I brevet presenterades vår studie samt våra 

kontaktuppgifter så att de som var intresserade kunde kontakta oss. I brevet presenterades 

också ett antal kriterier som respondenterna behövde uppfylla för att kunna delta i 

studien. Dessa kriterier var att vara över 18 år. Att i barndomen ha levt med missbruk, 

psykisk ohälsa, våld i familjen fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp eller vanvård. 

Att på grund av dessa omständigheter ha varit i kontakt med samhällets insatser under 

barndomen.  

Vi har också vänt oss till självhjälpsgruppen ACA (Adult Children Of Alcoholics). 

Eftersom ACA inte har någon central styrning valde vi att sätta upp samma brev i deras 

lokaler i Stockholm. Vi har reflekterat över att det kan innebära vissa problem att ha dessa 

avgränsningar. Det finns risk för att medlemmarna i de föreningar vi har vänt oss till inte 

är nöjda med samhällets insatser eftersom de har sökt alternativ hjälp. Vi valde ändå att 

vända oss till dessa föreningar eftersom vi ansåg att det annars kunde bli svårt att finna 

respondenter. Inledningsvis hade vi en tanke om att komma i kontakt med respondenter 

via socialtjänsten. Men efter närmare eftertanke insåg vi att det skulle bli svårt att få tag 

på vuxna som levt i utsatta livsmiljöer som barn via socialtjänsten. Detta på grund av att 

socialtjänstens arbete omges av stark sekretess samt då register över dessa personer 

saknas. För att motverka att vi enbart får en negativ bild av samhällets insatser från 

respondenterna har vi som forskare specifikt frågat efter positiva erfarenheter under den 

aktuella perioden.  

Vi har också använt en form av bekvämlighetsurval. Då vi till en början inte fick något 

gensvar på vårt brev vände vi oss till en bekant som kände ett antal personer som 

uppfyllde kriterierna i vår studie. På detta sätt fick vi en av våra respondenter.  

Vår ursprungliga tanke var att intervju åtta respondenter. Nio personer var intresserade av 



att delta och därför består vårt slutliga urval av sex kvinnor och tre män. Åldern varierar 

mellan tidiga tjugoårsåldern och sena sextioårsåldern. 

 

Genomförande 

 

Vi planerade att genomföra intervjuerna på den plats som respondenterna önskade för att 

de skulle känna sig så trygga som möjligt. Detta eftersom vi ansåg att det kunde underlätta 

för respondenterna att dela med sig av sina berättelser om de kände sig trygga i miljön. Vi 

har därför frågat respondenterna var de är mest bekväma att träffa oss.  

Vi genomförde 9 intervjuer. Två intervjuer var telefonintervjuer. Den ena genomfördes i 

ett av socialhögskolans grupprum och den andra genomfördes hemma hos en av oss. Vi är 

medvetna om att det finns risk att intervjuerna blev påverkade av detta då viktig 

interaktion som kroppsspråk gick förlorad. Vår upplevelse var trots detta att intervjuerna 

gav ett rikt och personligt material. Två av intervjuerna genomfördes på caféer då detta 

var ett önskemål från respondenterna. Vi reflekterade över att det inte var den bästa miljön 

att genomföra intervjuerna i. Detta eftersom att ämnet för studien kan vara känslomässigt 

svårt för intervjupersonerna samt då miljön kan vara störande. Efter övervägande 

bestämde vi oss ändå att lyssna på respondenternas önskemål. Fyra av intervjuerna 

genomfördes i respondenternas hem. Den sista intervjun genomfördes i en lokal i en 

innerstadsdel som vi hade tillgång och som respondenten samtyckte till att ses i. Larsson 

och Lilja(2005) skriver att det är viktigt att spela in materialet under en intervju eftersom 

datainsamlingen då blir mer korrekt och det finns möjlighet till ordagranna citat i studien. 

Vi informerade därför i brevet om att vi önskade använda en diktafon. Vi frågade också 

respondenterna när de tog kontakt med oss om de var bekväma med att vi använde 

inspelningsutrustning. Alla våra respondenter samtyckte till detta. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av den tematiserade intervjuguide vi presenterat ovan. Vi 

närvarade båda två under alla intervjuer utom två. Trost (2005) diskuterar detta med två 

intervjuare ur två perspektiv. För intervjuarna kan det innebära en trygghet samt leda till 

en intervju med högre kvalitet medan det för respondenten kan innebära en risk för 

upplevt underläge. Vid alla intervjuer bad vi om samtycke till att båda närvarade för att 

undvika situationer som riskerade upplevas obehagliga för respondenten.  Vår grundtanke 

var att en av oss skulle intervjua och den andra observera. Men i samråd med 



respondenterna kom vi fram till att det var okej att den av oss som var observatör gick in 

och ställde frågor. Detta om den som höll i intervjun missade något som var viktigt. Vår 

upplevelse är att vårt tillvägagångssätt under intervjuerna var väldigt bra och hjälpte oss 

att få ut ett rikt material ur våra intervjuer. 

Bearbetning av data 
 

Vi har transkriberat intervjuerna så nära intervjutillfället som det varit möjligt, som högst 

några dagar efter genomförandet. Vi har transkriberat våra egna intervjuer och vi har 

transkriberat intervjuerna ordagrant. I citaten har vi valt att använda uteslutningstecken. 

Detta för att klippa bort text som vi bedömt att vi kan utelämna samt för att citaten inte 

ska bli för långa. Det som kan vara negativt med att använda uteslutningstecken är att vi 

kan utelämna information som kan tolkas annorlunda än det budskap vi vill få fram. Vi 

har dock strävat efter att inte förlora essensen i respondenternas upplevelser.   

När det kommer till analysen av det insamlade materialet så finns det flera olika 

kvalitativa analysstrategier. Vi har använt oss av meningskategorisering vilket innebär att 

vi skapat kategorier utifrån respondenternas uttalanden.  Meningen med 

meningskategorisering är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att strukturera och göra 

innehållet mer överskådligt. Vi också använt meningskategorisering eftersom vi vill fånga 

essensen och det som är gemensamt i respondenternas berättelser. Vi vill även se om det 

finns ett mönster i skillnaderna i respondenternas berättelser.  

Validitet  

 

Validitet eller giltighet härstammar från kvantitativ metod och betyder traditionellt sätt att 

mäta det man avser att mäta. I kvalitativ forskning är innebörden enligt Trost (2005) 

snarare att forskaren försöker komma åt vad respondenten menar med sina uttalanden 

eller hur denna förstår olika fenomen. Enligt Kvale & Brinkmann (2009)är validering 

något som följer hela studieprocessen. För att ha en hög validitet i studien måste vi 

således under hela undersökningsprocessen ställa oss frågan om vi undersöker det vi 

avser att undersöka.  Vår avsikt har varit att undersöka upplevelser av en utsatt livsmiljö i 

barndomen med avseende på samhällets insatser under den aktuella perioden. För att 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar konstruerade vi en tematiserad intervjuguide 

där vi eftersträvade att skapa frågor i enlighet med dessa. Då vi efter våra två första 



intervjuer insåg att det fanns brister i vår intervjuguide omarbetade vi denna inför 

resterande intervjuer. Detta är något som kan ha påverkat validiteten i studien.  

Validiteten i en studie kan också påverkas av intervjuarnas skicklighet. Eftersom vi är 

relativt ovana intervjuare kan detta ha påverkat validiteten negativt.  För att ha en hög 

validitet är det också viktigt att intervjuerna håller hög kvalitet och att intervjuaren förstår 

vad respondenten menar med sina uttalanden. Eftersom vi har varit två som närvarat vid 

alla utom två intervjuer kan det ha minskat risken för tolkningsfel och missförstånd under 

intervjuerna. Vi har valt att inte skicka transkriberingarna till våra respondenter för att 

utesluta eventuella ändringar i det ursprungliga materialet. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det alltid är svårt att förhålla sig kritiskt till sina 

egna resultat och sitt material och att det påverkar validiteten. Genom att vi är två som 

tolkat studiens resultat och kritiskt granskat allt material under arbetets gång så påverkar 

det validiteten i studien positivt. 

Reliabilitet 
 

Idén med reliabilitet kommer från kvantitativ forskning. Vanligtvis innebär reliabilitet att 

en mätning är tillförlitlig. Enligt Esaiasson et al(2009) anses en mätning vara tillförlitlig 

när slumpmässiga och osystematiska fel saknas. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär hög reliabilitet att samma forskningsresultat 

ska kunna reproduceras vid andra tillfällen av andra forskare. En svårighet med detta är 

att en intervjusituation innebär interaktion mellan två parter där man kan anta att 

intervjuaren påverkar respondenten och omvänt. Vi har hållit i varannan intervju. 

Eftersom intervjuaren utgör mätredskapet vid intervjuerna kan reliabiliteten ha påverkats 

av att vi är olika som personer och således ställer frågorna på olika sätt. Intervjuerna 

skulle således ha kunnat utvecklas någorlunda annorlunda om den andre av oss intervjuat. 

Genom att vi har haft en intervjuguide att förhålla oss till har vi minskat denna risk men 

inte uteslutit den. Ytterligare en sak som kan öka reliabiliteten enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är att inte ställa ledande frågor under intervjuerna. Vi försökte undvika 

det men vi inser att det har skett och kan ha påverkat reliabiliteten.  

Reliabiliteten i kvalitativ forskning kan ökas genom noggranna förberedelser och ett 

kritiskt förhållningssätt. Reliabiliteten påverkas även av om det är en eller flera forskare 

då det är svårare att själv kontrollera sitt material. Eftersom vi har varit två som läst 

igenom och kontrollera intervjuutskrifterna kan det ha minskat risken för 



tolkningsproblem och slarvfel. 

Generaliserbarhet 
 

En fråga som ofta diskuterats är huruvida kvalitativa forskningsresultat är 

generaliserbara. En invändning mot att resultaten av intervjustudier är generaliserbara är 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) och Larsson och Lilja (2005) att de är gjorda på ett 

mindre antal intervjupersoner och att kvalitativa studier utgår från icke-slumpmässiga 

urval. Syftet med vår studie har inte varit att få fram ett generaliserbart material. Vårt 

syfte har varit att fånga respondenternas upplevelse av sin livsvärld. Detta innebär inte att 

den kunskap vi får fram inte kan komma att användas i andra relevanta situationer. Vi 

anser att den naturalistiska generaliserbarheten som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 

kan vara relevant i vår studie. Enligt Sjöström (2009) vilar den naturalistiska 

generaliserbarheten på personlig erfarenhet och innebär att den kunskap vi får om vad 

som gäller för den enskilda individen i dennes livssituation kan öka våra förutsättningar 

att möta, förstå samt förhålla oss till andra människor. Resultatet av studien kan också 

generaliseras med hjälp av tidigare forskning. Om våra resultat överensstämmer med 

tidigare forskning på området så blir vårt resultat mer generaliserbart. 

Generaliserbarheten ökar också om vårt resultat bekräftar teorierna.  

 

Etiska aspekter 
 

Under arbetet med studien har vi utgått från det forskningskrav som Vetenskapsrådet 

(2002)skrivit där forskningskravet alltid måste vägas mot individskyddskravet. För att 

göra detta finns det enligt Kvale och Brinkmann (2009) fyra etiska aspekter att ta hänsyn 

till. Dessa är informationskravet vilket innebär att berörda personer i vår studie 

informeras om syftet med studien samt om frivillighet och rätten att avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet som innebär att respondenterna ska samtycka till deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet som innebär att vi försöker skydda respondenternas integritet och 

behandla känsliga uppgifter med försiktighet. Nyttjandekravet som innebär att de 

uppgifter vi samlar in enbart får användas i forskningssyfte. Vi har haft dessa etiska 

aspekter som utgångspunkt när vi skrivit det brev vi skickat ut för att få tag på 

respondenter. Vi anser att vi uppfyller samtyckeskravet då respondenterna kontaktat oss 



vid intresse att delta i studien. I det brev som vi skickat ut informerade vi om syftet med 

studien. Vi informerade också om att allt deltagande i studien var frivilligt samt att 

respondenten hade rätt att avbryta intervjun närhelst de önskade. Vid telefonkontakt 

informerade vi om detta än en gång för att vara säkra på att respondenterna förstått. Vi 

har försökt att garantera största möjliga anonymitet genom fingerade namn och platser. 

Känsliga uppgifter har behandlats med försiktighet. Allt inspelat material kommer 

dessutom att raderas vid studiens inlämnande.  

Forskaren behöver också ta hänsyn till de konsekvenser som studien kan innebära för 

respondenten. Vår bedömning är att positiva effekter av studien kan ha varit att 

respondenterna känt sig lyssnade på. Genom att vi i våra brev eftersökt respondenter som 

själva tagit kontakt med oss hoppas vi att det personer som deltagit velat berätta sin 

historia. En negativ effekt av intervjuerna kan ha varit att de fört upp gamla minnen och 

känslor hos respondenterna. Under flera av våra intervjuer upplevde vi hur 

respondenterna blev starkt känslomässigt påverkade och berörda. När detta inträffade 

försökte vi bara vara med och stötta respondenten i stunden.  

För att minimera risken för allt för svåra upplevelser avgränsade vi oss i brevet till 

personer över 18 år som i dagsläget inte lever i utsatta livsmiljöer.  

En annan etisk aspekt att ta hänsyn till är tolkningen av materialet som vi samlat in i 

studien. Vi har varit noga med att informera respondenterna om att resultaten vi 

presenterar i studien är vår tolkning utifrån våra teorier, tidigare forskning samt det vi valt 

att belysa med studien. Vi har bedömt det som viktigt att informera respondenterna om 

detta för att minska risken för att de ska uppleva att vi tolkat dem fel eller att vi belyser 

alternativt inte belyser delar som respondenterna tycker är viktiga. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

Presentation av intervjupersonerna  

 

Anders är en man i tjugoårsåldern som är uppvuxen med sin mamma och pappa i en 

storstadsförort med mycket social problematik. Hans två halvsyskon flyttade tidigt på 

grund av hemförhållandena. Anders pappa har upplevt ett krig och varit krigsfånge. 

Anders beskriver sig själv som glad som barn fram tills han började prata. Då började 

hans föräldrar att misshandla honom fysiskt och psykiskt. Anders mamma blev dömd för 

mordförsök på honom när han var fem år gammal.  

 

Stefan är en man i femtioårsåldern som är uppvuxen i innerstaden med välutbildade 

föräldrar och en ett år äldre syster. Utåt sett var familjen välfungerande. Stefans pappa var 

psykiskt sjuk och hade perioder av psykoser då han blev våldsam. Stefans mamma hade 

svårt att knyta an till honom när han föddes och sa ofta till honom att hon inte ville ha 

barn. Hans föräldrar missbrukade alkohol och hans mamma förgrep sig sexuellt på 

honom. Föräldrarna misshandlade Stefan fysiskt och psykisk. Stefan beskriver sig som 

aktiv och glad som litet barn, detta försvann med åren. 

 

Anna är en kvinna i trettioårsåldern som beskriver att hon är uppvuxen i en 

storstadsförort med sin mamma, pappa och yngre syster. Annas mamma var sjuk i MS 

och blev stegvis sämre under Annas uppväxt. Annas pappa arbetade som egenföretagare 

och hennes mamma arbetade som talpedagog. Annas mamma hade svårt med närhet och 

regerade med obehag när Anna försökte få närhet. I familjen pågick en ständig mobbing 

mot varandra.  Anna beskriver sig som social och utåtriktad under förskoleåldern. När 

hon blev äldre upplevde hon att hon blev bestraffad när hon var både glad och ledsen, 

känslor var inte tillåtna. Anna fick inte ta hem vänner eller leka hos vänner. Hon beskriver 

också att hemmet var smutsigt och hon visste aldrig när hon skulle få mat. 

 

Josefin är en kvinna i femtioårsåldern som är uppvuxen med sin mamma och två äldre 

syskon i en storstadsförort med mycket social problematik. Josefin har få minnen från 

barndomen. Hon har läst sina utredningsakter från barndomen och börjat minnas mer. 



Hennes mamma arbetade på kontor och missbrukade under uppväxten. Hon bevittnade 

vid flertalet tillfällen sin mamma bli misshandlad av olika män. Båda hennes systrar 

flyttade tidigt från hemmet. Mamman uppehöll ingen struktur. Det var bristande 

omvårdnad och Josefin fick ofta ta hand om sig själv. Hon beskriver sig själv som 

utåtagerande som barn. 

 

Charlotte är en kvinna i femtioårsåldern som beskriver att hon är uppvuxen i en 

medelklassfamilj i en storstadsförort med sin mamma, pappa och syster. Hon hade en 

känslomässigt frånvarande mamma och en pappa som alltid påminde barnen om att vara 

mamma till lags. Charlottes var blyg som barn. Hon var ständigt orolig, osäker och hon 

kände aldrig att hennes mamma tyckte om henne eller att hon gjorde något bra. Känslor 

var inte tillåtna i familjen. Hennes mamma skrämde henne och påtalade ofta att hon 

skulle vara rädd för mycket så Charlotte gick ständigt runt och var rädd. 

 

Håkan är en man i sena tjugoårsåldern som beskriver att han vuxit upp tillsammans med 

sin mamma, pappa och yngre syster i ett radhus i en storstad. Hans mamma blev psykiskt 

sjuk när han var 5 år gammal. Fadern var mycket frånvarande under uppväxten. Håkans 

syster blev psykiskt sjuk när han var 14 år gammal. Håkan berättar att han blivit utsatt för 

både fysiska och psykiska övergrepp av sin mamma och att han aldrig kände sig trygg 

under sin uppväxt. 

 

Karin är en kvinna i trettioårsåldern som beskriver att hon växte upp i ett villaområde i 

en storstad. Familjen hade god ekonomi och utåt sett var familjen välfungerande.  Karin 

berättar att hon hade en trygg tidig barndom och hon stod sin mamma nära. Hon 

beskriver sig själv som aktiv och social som barn. När Karin var tio år flyttade hennes 

äldre bror hemifrån. Vid samma tidpunkt började hennes mamma missbruka alkohol och 

drabbades av en djup depression. Karin berättar att hela stabiliteten rasade eftersom 

hennes pappa inte förmådde vara förälder och inte upprätthöll någon struktur. Trots det så 

var Karins pappa ett stort känslomässigt stöd under perioden.  

 



 

Elin är en kvinna i trettioårsåldern som beskriver att hon är uppvuxen i storstad 

tillsammans med två yngre syskon. Pappan har arbetat som jurist och mamman inom 

socialt arbete. Elin berättar att pappan var alkoholist och att det var mycket bråk och skrik 

mellan föräldrarna. Hon trodde under uppväxten att hon var orsaken till bråken mellan 

föräldrarna och hon bar på mycket skuldkänslor. 

 

Elsa är en kvinna i sextioårsåldern som beskriver att hon är uppvuxen i en storstadsförort 

tillsammans med tre syskon. När Elsa var fem år började hennes mamma och pappa 

missbruka alkohol. Mamman var psykiskt instabil och Elsa tror att hon missbrukade 

tabletter. Pappan var våldsam och misshandlade hela familjen. Elsa beskriver att hon var 

jätte rädd för sin pappa under uppväxten.  Hon beskriver också att det inte fanns någon 

närhet, kärlek eller trygghet i familjen. Elsa beskriver sig som blyg och osäker som barn. 

 

Tema 1: Beskrivningar av att växa upp i en utsatt livsmiljö 
 

I detta tema redogör vi för respondenternas beskrivningar av att växa upp i en utsatt 

livsmiljö. I en utsatt livsmiljö har vi räknat in respondenternas utsatthet på flera arenor i 

barndomen. Dessa arenor är i den egna familjen och hemmiljön. Vi har också räknat in 

skolsituationen då forskning visat att skolan är en arena som kan förstärka alternativt 

motverka utsattheten inom ett annat område. Under detta tema presenterar vi också hur 

nätverket sett ut då även detta kan väga upp för eller förstärka utsattheten. Till sist 

presenterar vi respondenternas hälsa under barndomen.  

 

Hemmiljön 
 

Samtliga respondenter beskriver en utsatt hemmiljö i barndomen även om 

beskrivningarna varierar. För cirka hälften av respondenterna har familjesituationen varit 

präglad av en blandproblematik av missbruk, våld och psykiska kränkningar. Anders, 

Stefan, Håkan och Elsa har beskrivit hur de utsatts för upprepat våld av ena eller båda 

sina föräldrar. Våldet har uppkommit i samband med att föräldrarna lidit av psykisk 



ohälsa eller missbrukat. Det fysiska våldet var grovt och de gick i ständig rädsla för att bli 

slagna under sin barndom. Det fysiska våldet varvades med psykiska kränkningar som 

successivt brutit ner respondenternas självkänsla.  

Stefan ”Han slog mig tills jag föll ihop av utmattning så jag liksom så här av syrebrist. 

Det var tortyr helt enkelt. Jag visste aldrig när han kom för att han var helt labil.” 

En annan grupp respondenter beskriver hur barndomen präglats av en emotionell 

utsatthet.  Anna, Charlotte och Elin beskriver psykiska övergrepp i barndomen och 

föräldrar som inte lyckats få dem att känna sig trygga, älskade och välkomna. De 

beskriver att de upplevt sig som oönskade och i vägen under barndomen. Två av dessa 

beskriver också att de blivit nedtryckta av sina föräldrar som med ord uttryckt att de inte 

var värdefulla eller dög.  

Charlotte ”Jag kände inte att hon tyckte om mig egentligen. Det fanns perioder när jag 

kände att, att hon vill att jag ska dö.” 

Två respondenter beskriver också familjevåld. Josefin och Elsa berättar att de vid ett 

flertalt tillfällen bevittnat hur deras mödrar blivit misshandlade. Reaktionen på att se sina 

mödrar bli misshandlade har skiljt sig åt mellan Josefin och Elsa. Elsa beskriver hur detta 

skapat en rädsla hos henne medan Josefin beskriver att hon istället blivit arg och ingripit 

för att skydda sin mamma.  

Elsa ”Mamma och pappa är fulla, och pappa står och sparkar mamma mot pianot. 

Hennes tänder åker ut och jag bli alldeles skräckslagen.  

Som tidigare nämn har Stefan, Josefin, Karin, Elin och Elsa levt med missbrukande 

föräldrar. För alla respondenter utom Karin och Elin har missbruket kombinerats med 

fysiskt och psykiskt våld.  Både Karin och Elin har växt upp med en missbrukande 

förälder och detta har varit den huvudsakliga problematiken under uppväxten. Även om 

missbruket medfört annan utsatthet som bristande rutiner och emotionellt bristande 

föräldrar.  

Karin ”Vi satt uppe oftast sent på nätterna, jag och pappa försökte övertala mamma och 

vi skulle förklara hur vi kände och grät och skrek och jag gömde alkohol och så.” 



 

 

Nätverk 
 

Alla respondenter beskriver att de har haft ett nätverk som brustit under barndomen och 

som inte lyckats kompensera för utsattheten i hemmet. Ander, Stefan, Josefin, Håkan, 

Karin och  Elsa har haft nätverk som brustit på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller 

våld inom familjen i led.  

Elsa "min mormor har misshandlat sina barn och hon har suttit i fängelse för 

barnmisshandel" 

Anna, Charlotte och Elin beskriver att nätverken brustit emotionellt. Även om det funnits 

släkt som de har haft kontakt med har det varit lite emotionell närhet och det har inte 

funnits någon vuxen som de har kunnat prata med i nätverket.  

Charlotte " jag hade ingen som jag kände mig trygg med faktiskt"  

Dessutom så beskriver flera av respondenterna att nätverken krymp då 

familjeproblematiken eskalerat. Håkan, Karin, Elin och Elsa beskriver hur de få relationer 

som familjen hade tog avstånd och familjen blev mer isolerad och ensam i sin 

problematik.  

Karin "Vi isolerade oss ju mycket när mamma blev sjuk[...] och vi var väldigt ensamma i 

vår situation" 

Samtliga av respondenterna beskriver trots detta någon relation som varit betydelsefull 

under uppväxten. Dessa relationer har varit till vänner, mor- far föräldrar, syskon etc. 

Dessa betydelsefulla relationer har i de flesta fall inte varit varaktiga utan sporadiska. Det 

som har varit viktigt i dessa relationer har varit att respondenterna har känt sig önskade, 

upplevt gemenskap och haft känslomässigt stöd. Även om dessa relationer har varit 

viktiga har de inte kunnat prata om sin utsatthet.  Alla respondenter utom Josefin 

beskriver att de trots dessa relationer har känt sig ensamma under barndomen. 

 Anna " min farmor [...] hon har varit den som stått för trygghet och kärlek på något sätt 

och alltid visat väldigt mycket att hon tycker om mig mycket. Men det gick inte riktigt att 



prata heller, så man prata aldrig riktigt" 

Skolsituation 
 

Majoriteten av våra respondenter beskriver en utsatthet i skolan. Denna utsatthet har 

varierat mellan social utsatthet, inlärningssvårigheter samt utpekandet av dem som 

"problembarn". Stefan, Anna, Charlotte och Elsa beskriver att de var mycket ensamma 

och utsatta i skolan. De hade svårt att få vänner och mobbades. Detta gjorde att de 

vantrivdes i skolan.  

Elsa ”Det var ju nästan så att jag grät varje morgon när jag gick till skolan. Jag ville 

inte gå dit men jag gick dit i alla fall. För jag vågade inte göra annat.” 

Anders, Stefan, Josefin, Håkan,  Elin och Elsa beskriver alla beskriver svårigheter med 

inlärningen i skolan. Respondenterna beskriver att de hade svårt att koncentrera sig i 

skolan på grund av sin hemsituation. Josefin och Elin har dessutom fått veta i vuxen ålder 

att de har dyslexi som kan ha påverkat inlärningen i skolan. För Josefin och Elin skapade 

det en känsla av att vara annorlunda och att vara mycket sämre än sina klasskamrater. 

Josefin har bara tidig grundskoleutbildning. 

Elin " Och till slut trodde jag att alla andra kan det här utom jag, jag måste ju vara dum" 

Stefan, Josefin och Elsa beskriver också hur de var utagerande i skolan och därför 

stämplades som problembarn. På grund av deras utagerande beteende såg vuxna inte 

bakomliggande faktorer till deras beteende. De upplevde att skulden las på dem även i 

skolan. 

Josefin "vad jag vet idag så blev jag klassad som ett problembarn.” 

Anna och Karin beskriver att de hade lätt för sig i skolan med inlärning och de lyckades 

få goda betyg trots situationen hemma. Det som också utmärker Karin är att hon haft lätt 

för sig att skapa vänskapsband.  

Karin " Och det var säkert en anledning till att vuxna inte såg mig för att det funkade så 

bra för mig, utåt sett" 



 

Hälsa i barndomen 

 

Alla våra respondenter beskriver någon form av negativ hälsopåverkan i barndomen. 

Hälsan påverkades på olika sätt, från olika former av missbruk till psykosomatiska 

reaktioner och psykiska åkommor.  

Stefan, Håkan, Elsa och Elin beskriver att de utvecklade missbruk i tonåren då de 

använde olika substanser som mat, alkohol eller droger för att döva sina känslor.  

Stefan ”Jag tröståt, jag började med det.[…] Jag proppade i mig på nätterna hemma. 

Jag stal pengar och gick ner till korvkiosken när de hade somnat.” 

Anna, Elsa, Charlotte och Karin beskriver psykosomatiska reaktioner. De uppger att de 

tror att deras kroppar regerade på den stress de utsattes för med sjukdomssymptom  då de 

inte kunde hantera och få utlopp för sina känslor.   

Charlotte ”Och jag har ju förstått efteråt att det var ju mitt sätt på nåt sätt att det satte 

sig i magen på mig. För jag kunde inte berätta hur rädd jag var eh och det blev ju som ett 

rop på hjälp.” 

Anders och Elin beskriver också psykiska åkommor. Elin led under lång tid av svår 

ångest och Anders var deprimerad och hade återkommande självmordstankar.  

Anders "Jag var grovt deprimerad när jag var 14-15. Jag planerade att ta självmord" 

Josefin och Elin  beskriver sjukdom och diagnoser under barndomen. Josefin låg på 

sjukhus när hon var spädbarn under sex månader samt var undernärd som barn. Elin 

beskriver att hon hade  koncentrationssvårigheter och fick som vuxen diagnosen ADHD. 

Josefin "När jag var liten åkte jag på en svår sjukdom, så jag låg på sjukhus i sex 

månader faktiskt [...]sen var jag lite undernärd, lite vikt".  

 



 

 

Tema 2: Kontakten med samhällets insatser under barndomen 
 

Alla respondenter beskriver att de har haft kontakt med olika former av samhällsinsatser 

under sin uppväxt. Dessa insatser har varit av varierande omfattning och med olika 

professioner. Anders, Stefan, Håkan, Karin och Elin har varit i kontakt med 

socialtjänsten. Anders och Stefan har då beviljats familjehem. Josefin har från elva års 

ålder varit placerad på en institution. Charlotte har haft kontakt med barn och 

ungdomspsykiatrin. Karin och Anna har haft kontakt med olika kuratorer.  

 

Alla respondenter har haft övervägande negativa upplevelser av dessa kontakter. De 

negativa upplevelserna varierar dock mellan respondenterna.  

Karin, Håkan och Elsa beskriver att de inte kände sig sedda, tagna på allvar och lyssnade 

på i kontakten med samhällets insatser.  

Karin "De sa att mamma var klient eller patient och att jag var bara ett jobbigt bihang 

som dem var tvungna att ta någon typ av hänsyn till eftersom jag stod ute i väntrummet" 

Anders och Josefin beskriver hur professionella inom socialtjänsten inte berättat 

livsavgörande information för dem. De upplever att beslut har fattats utan att de fått vara 

delaktiga i processen. Anders fick kännedom om att hans placering skulle upphävas 

samma dag som han skulle återvända hem. Josefin blev informerad om att hon skulle 

placeras på institution när socialarbetarna kom för att hämta henne.   

 

Josefin " för att det är jag jävligt nyfiken på vem det är som har skrivit på om att skicka 

mig dit" 

 

Anders och Elsa beskriver hur de upplevt sig som svikna av representanter för samhällets 

insatser när dessa gått bakom deras rygg och kontaktat föräldrarna samt inte handlat 

utifrån den information som de har fått.  

Anders ”Men kuratorn bestämde sig för att dra in min farsa[…]Så hon ringde min farsa 

och han blev fruktansvärt arg och hotade mig.” 



Stefan, Håkan och Elsa beskriver bristande kontinuitet i relationerna som de hade med 

olika representanter från samhällets insatser. Inga relationer var varaktiga och när de väl 

började få förtroende och känna sig trygga med en professionell så försvann den personen 

ur deras liv. De gjorde att de upplevde sig som övergivna, svikna och ännu mer ensamma. 

Håkan " Då försvinner ju lite av den här trovärdigheten och tryggheten som [...] jag i det 

här fallet behövde liksom. Att få skapa en riktig relation med en person" 

Stefan, Josefin, Charlotte, Elin och Elsa fick insatser på grund av eget beteende i 

barndomen eller tidiga tonåren när ett eget nedbrytande beteende redan utvecklats. Att 

insatserna sattes in först vid eget nedbrytande beteende förstärkte bilden som de hade av 

sig själva och upplevelsen av att vara problemet då insatserna riktades mot dem och inte 

till familjen eller föräldern.  

Elin ”Så att för mig så blev det lite som. Ja det förstärkte den här bilden som jag hade att 

jag va, inte omöjlig men oviktig. Att alla andra är viktigare liksom.” 

Håkan och Karin var under barndomen rädda för samhällets insatser då de var rädda för 

att bli placerade och tagna ifrån familjen. Det gjorde att de undanhöll information  för 

tillexempel socialtjänsten och skyddade sina föräldrar. 

Håkan" Och jag var ju jävligt bitter på socialtjänsten under hela min uppväxt för att dom 

inte gjorde någonting, men jag gav ju inte dem det dem ville ha eller behövde." 

Trots detta så kan sju av respondenterna beskriva någon positiv erfarenhet av kontakten  

med samhällets insatser. De positiva erfarenheterna varierar mellan respondenterna.  

Stefan och Håkan beskriver att de i ett av sina respektive familjehem kände sig välkomna, 

trygga och sedda. 

Håkan ”Bara brydde sig och kramade om mig liksom och tog hand om mig som en familj 

ska göra liksom. Och ge den där kärleken som ett barn behöver, det tyckte jag att jag fick 

där.” 

Anna, Karin och Elsa beskriver att de har haft en positiv kontakt med en professionell 

under barndomen. Det har varit till en person som de kunnat komma till och prata med. 

Där upplevde de att de blev lyssnade på. 

 Karin” Att få uppmärksamhet liksom, att få tala till punkt så och att veta att det fanns en 



plats att gå till det var jätte viktigt för mig[…]jag fick en fristad hos henne fick jag.” 

 

Tema 3. Uppväxtens påverkan på vuxenblivande och livet idag.  
 

I detta  avsnitt presenterar vi hur respondenterna beskrivit att uppväxten påverkat dem i 

livet. Vi kan urskilja tre områden där respondenterna uppger att uppväxten satt sina spår. 

Det är inom området sociala relationer, självbild och identitet samt på fysiskt och 

psykiskt mående. Under detta tema redogör vi även för det positiva som respondenterna 

anser att de har tagit med sig från sin uppväxt samt för viktiga vändpunkter i livet. 

 

Uppväxtens påverkan på sociala relationer 
 

Alla respondenter beskriver att uppväxten har påverkat deras sociala relationer negativt. 

Hur denna påverkan ser ut varierat dock men det finns några huvuddrag. Anders, Stefan, 

Anna, Charlotte, Håkan och Karin beskriver att deras förmåga att ha nära intima 

relationer har påverkats av deras uppväxt. De har svårt att ha fungerande 

kärleksrelationer. Anledningarna som de uppger till detta varierar men handlar generellt 

sätt om rädsla för att bli övergiven, svårigheter att släppa människor nära inpå, bristande 

kvinnliga förebilder.  

Anna ”Jag har inte kunnat ha en sund kärleksrelation någonsin[…] Jag är jätterädd att 

bli övergiven, så att jag tycker att det är jättesvårt att knyta an till någon.” 

Charlotte och Elsa beskriver svårigheter att knyta an till sina egna barn. De beskriver hur 

de funnits en brist i relationen och att de inte kunnat känna den moderskärlek som en 

mamma förväntas känna. De tror att det är en brist de har tagit med sig från sin egen 

barndom.  

Elsa" Och det gjorde så jävla ont när jag förstod att det är någon brist mellan mig och 

min dotter, det här om kärlek." 

Josefin, Elin och Elsa beskriver att de har haft relationer som de känner igen från 

barndomen. Både Elsa och Josefin har levt i våldsrelationer precis som deras mödrar och 

Elin har beskrivit hur hon dras till människor med svår missbruksproblematik precis som 



hennes pappa hade.  

Elin ”Men det är ju inte riktigt dem människorna som kanske gör dem bästa vännerna.” 

 

Uppväxtens påverkan på självbild och identitet 
 

När det gäller självbild och identitet så beskriver alla att uppväxten påverkat dessa 

områden negativt. Men påverkan har sett ut på olika sätt. Anders, Stefan, Anna, Charlotte, 

Håkan och Elin beskriver att de har sett sig som mindre värda än andra människor. 

Anders ”Jag skäms konstant över mig själv och jag tycker att jag är värdelös och äcklig 

och ful. För det jag är, var, det fick jag höra när jag var liten.” 

Anders, Håkan , Karin, Elin och Elsa beskriver att de har väldigt låg självkänsla och det 

är något de arbetar med än idag med att bygga upp en bättre självkänsla. Deras låga 

självkänsla har påverkat dem i olika situationer i livet. 

Charlotte ”På bekostnad av mig själv då såklart för jag har ju liksom mer eller mindre 

utplånat mig själv.” 

Stefan, Charlotte och Elin beskriver hur den negativa självbilden har påverkat deras 

möjligheter till sociala relationer. Det handlar om inte kunna gränssätta andra människor, 

döma andra människor lika hårt som de dömt sig själva och att ständig tillskriva sig den 

negativa roll som de fått under barndomen. För Stefan var den rollen att vara syndabock. 

Elin ”Men jag får också sätta gränser och jag får också säga nej och inte orka, inte vilja 

och jag är fortfarande lika mycket värd.” 

Uppväxtens påverkan på psykisk och fysisk hälsa 
 

Alla respondenter beskriver att deras uppväxtvillkor har påverkat deras hälsa i vuxen 

ålder negativt. Det är framförallt två centrala teman som framträder, en grupp beskriver 

psykisk ohälsa och en grupp beskiver missbruk. Anders, Anna, Håkan och Karin 

beskriver att de lidit av ångest, mått psykiskt dåligt och varit deprimerade. Några har 

även haft självmordstankar. Alla dessa har fortfarande problem med sitt psykiska mående 

och arbetar med det på olika sätt. Alla har sökt samtalsstöd i vuxen ålder.  



Charlotte ”Att jag har mått dåligt det har berott väldigt mycket på mig själv. Det har 

berott på dels saker som jag har varit med om, den känslomässiga bakgrund som jag har 

som barn” 

Stefan, Charlotte, Elin och Elsa beskriver att de haft olika former av missbruk. Vad 

respondenterna har missbrukat skiljer sig åt. Några har missbrukat olika saker vid olika 

perioder i livet. Det har varierat mellan mat, sex, relationer, alkohol och droger. Alla 

beskriver hur missbruket har varit ett sätt att fly från eller dämpa ångest. I dagsläget är 

alla fria från missbruk.  

Stefan ”Jag trodde att alkoholen var problemet att jag drack[…]Men det håller på att 

vända jag vågar att se vad jag är rädd för.” 

Vändpunkter 
 

Sju av respondenterna beskriver viktiga vändpunkter som har varit avgörande för dem. 

Det handlar framförallt om att få träffa människor med liknande erfarenhet som 

respondenterna har känt samhörighet och identifikation med.  

Anders, Stefan, Anna, Charlotte beskriver hur tolvstegsprogrammet i 

självhjälpsgrupperna ACA och AA varit viktigt för dem. Där har de fått hjälp att arbeta 

med sig själva och träffat personer i liknande situationer och det har inneburit ett stöd att 

känna sig förstådd. Håkan och Karin beskriver mötet med personer som varit med om 

liknande situationer  som viktiga vändpunkter för dem. Att det har varit betydelsefullt att 

få möjlighet att dela sina erfarenheter med varandra. 

Karin ”Vi delade den verkligheten som vi trodde att ingen annan gjorde.” 

Har erfarenheterna inneburit något positivt för respondenterna.   
 

Alla våra respondenter beskriver att deras svåra erfarenheter i barndomen även har fört 

med sig något positivt för dem. Anders, Stefan, Anna, Charlotte och Karin uttrycker att de 

genom sina erfarenheter har lättare att nå ut till, hjälpa och förstå personer som befinner 

sig i liknande situationer som de upplevde i sin barndom. 

Karin ”Där har jag ju hela mig själv tror jag som ett arbetsredskap och hela min 

trovärdighet i mitt yrke.” 



Anna, Josefin och Elin beskriver hur deras erfarenheter har påverkat deras personlighet. 

De beskriver att de blivit starka, målmedvetna och att de inte ger upp. De har lärt sig att 

kämpa för att nå ditt de vill i livet. 

Josefin ”Men jag har gått på många smällar i livet, men jag har fan blivit starkare av att 

få tagit så många smällar.” 

Anna och Håkans erfarenheter har gjort dem till mer empatiska och förstående 

människor. De upplever att de har ett stort hjärta och en förmåga att sätta sig in i andra 

människors situation. 

Håkan  ”För det första har jag blivit den människa jag är på grund av det.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analys 
 

I detta kapitel analyserar vi våra reslutat utifrån den transaktionella ekologiska modellen 

som betraktar en människas utveckling utifrån ett samspel mellan olika faktorer på olika 

nivåer. Varje nivå anses innehålla både risk och skydd. Vi har därför försökt, att med 

utgångspunkt i vårt teoretiska perspektiv analysera fram potentiella risk- och 

skyddsfaktorer i det resultat vi fått. Vi har valt att analysera personliga egenskaper och 

hälsa i barndomen under ontogenetisk utveckling. På mikronivån analyserar vi 

hemförhållande, nätverk, skolsituation, positiva erfarenheter och viktiga vändpunkter. Vi 

valde att analysera vändpunkter på denna nivå för att det kan ses som viktiga 

skyddsfaktorer och handlar om relationer eller situationer i närmiljön. På exonivån 

analyserar vi resultaten vi fått i fråga om bostadsområde, socioekonomisk tillhörighet 

samt kontakten med samhällets insatser. På makronivån analyserar vi hur respondenternas 

utsatthet sannolikt kan ha påverkats av att de är uppvuxna under olika tidsperioder. Vi har 

också valt att komplettera med anknytningsteorin. Under den rubriken analyserar vi 

resultat som vi tolkat som eventuellt bristande och otrygg anknytning.  

 

Ontogenetisk utveckling 
 

Nivån ontogenetisk utveckling handlar om egenskaper hos barnet som kan vara risk- eller 

skyddsfaktorer. Det kan vara personlighet, hälsofaktorer som funktionsnedsättningar, 

begåvningsnivå etc. Tre av respondenterna beskriver sig som glada och sociala som små 

barn. Dessa egenskaper försvann successivt på grund av psykisk och fysisk misshandel. 

Enligt vår tolkning skulle de här egenskaperna kunnat vara skyddande faktorer för våra 

respondenter. Då ett barn som är social och glad ofta väcker en positiv respons hos 

omgivningen. Detta visar också Werner & Smiths (1992) forskning på risk och skydd hos 

barn.  

Två respondenter beskriver att de har haft utåtagerande beteenden som barn. Ett 

utåtagerande beteende kan innebära en riskfaktor för att det kan väcka negativa reaktioner 

hos omgivningen. Sådana negativa reaktioner kan enligt vår tolkning vara att vuxna blir 

irriterade, uppfattar barnet som besvärligt och får mindre medlidande för barnet.  Det kan 

leda till att barnets utsatthet inte uppmärksammas samt att barnet inte får den hjälp som 



hen behöver.  

Två respondenter beskriver sig själva som blyga, rädda och osäkra och det hämmade dem 

socialt. Att dra sig undan och inte synas eller höras kan tolkas som ett sätt att skydda sig 

själv från att bli ytterligare utsatt. Det kan vara ett sätt att inte väcka negativa reaktioner 

hos omgivningen. Men det kan även vara en riskfaktor för att dessa egenskaper kan göra 

att individen inte lyckas väcka någon positiv respons från omgivningen. Sådan positiv 

respons kan vara att få vuxna att fatta tycke för en, få uppmärksamhet och närhet som kan 

kompensera för utsatthet inom andra områden.  

En respondent beskriver sig själv som social och aktiv som barn. Dessa egenskaper kan 

ha fungerat som skyddsfaktorer för henne. Att vara social kan innebära en förmåga att 

skapa relationer där man kan få sin personlighet stärkt. Att vara aktiv och delta i många 

olika aktiviteter skapar också ett forum för att bygga sådana relationer. Hennes sociala 

kompetens kan således ha påverkat hennes självbild och självkänsla positivt.  

En av våra respondenter beskriver sjukdom och hälsoaspekter under tidig barndom som 

kan ses som en riskfaktor. Respondenten vårdades på sjukhus i sex månader under 

spädbarnstiden. Werner (2004) har tillexempel visat att personer som är mycket sjuka i 

barndomen löper större risk för att ha svårigheter att anpassa sig som vuxna.  

En respondet beskriver att hon fick en ADHD diagnos som vuxen vilket kan ha inneburit 

att hon även hade det som barn.  Det kan ha varit en riskfaktor för henne. En anledning 

till det kan ha varit bristande kunskap hos omgivningen om behov och bemötande av barn 

med ADHD . En annan anledning kan ha varit att eventuellt beteendet till följd av ADHD 

kan ha gjort att omgivningen reagerat negativt vilket kan ha påverkat hennes självbild 

negativt. Som Werner & Smiths(1992) och Anderssons(2008) studier visar så kan vad 

som är en riskfaktor och hur allvarlig den är variera för olika personer. Det beror på om 

personen har flera skyddande faktorer som väger upp riskfaktorerna. Dessa respondenter 

hade flera riskfaktorer i sin livsmiljö vilket förstärker den riskfaktorn som deras 

hälsoproblem och personliga egenskaper kan ha inneburit.  

 

 

 



Mikronivå 
 

Mikronivån omfattar familjeförhållanden och den omgivande miljön. Vi har även räknat 

in skola och nätverk i denna nivå. De olika nivåerna kan innehålla både risk- och 

skyddsfaktorer. Alla respondenter har beskrivit utsatta livsmiljöer på mikronivå med 

varierande utsatthet. Men det finns ändå mycket som förenar dem. Alla utom en beskriver 

att de känt sig ensamma som barn och alla beskriver att de har blivit utsatta för olika 

former av övergrepp. Flera respondenter beskriver att de inte kände sig trygga som barn. 

Flera beskriver även att de redan som barn hade en upplevelse av att vara mindre värda 

än andra och att de trodde att felet låg hos dem. Två av respondenterna har blivit utsatta 

för både psykiskt och fysiskt våld inom familjen samt haft psykiskt sjuka mammor. En 

respondent beskriver att hennes föräldrar missbrukat alkohol. Hon har blivit utsatt för 

fysiskt våld av sin pappa och bevittnat misshandel av sin mamma. En respondent 

beskriver att han utsatts för psykiskt, fysisk och sexuellt våld av sina föräldrar. Tre 

respondenter beskriver alla en emotionell utsatthet där de inte upplevt sig som älskade 

och önskade. En respondent beskriver även vanvård i familjen.  

Alla våra respondenter har beskrivit att de på olika sätt påverkats psykiskt och fysiskt i 

barndomen av sina uppväxtmiljöer. Några beskriver psykosomatiska reaktioner på sin 

livsmiljö. Medan andra beskriver ångest och dåligt psykiskt mående under barndom och 

tonår. Ett flertal beskriver eget nedbrytande beteende i tonåren.  Några beskriver även 

utåtagerande beteende i barndomen eller i tonåren. Forskning av Werner & Smith (1992), 

Andersson (2008), Sroufe (2005) och Överlien(2009) har visat att barn som växer upp i 

utsatta livsmiljöer löper större risk för att utveckla beteenden som aggressivitet, ångest 

och eget nedbrytande beteende. De flesta av våra respondenter har uppvisat några av 

dessa symptom och beteenden.   

Alla våra respondenter beskriver bristande nätverk. En majoritet av respondenterna har 

haft missbruk, psykisk ohälsa eller våld i led inom familjen vilket gjort nätverken sköra. 

Flera beskriver också att nätverken krympt när familjeproblematiken eskalerat.  

Men trots detta så beskriver alla respondenter  att det funnits någon relation som ingett 

dem trygghet under uppväxten. Dessa relationer har varit till den ena föräldern, mor- och 

farföräldrar, syskon, vänner, fosterfamilj och en barnvakt. Respondenterna har i dessa 

relationer känt sig önskade, upplevt gemenskap och haft känslomässigt stöd. Men de 

beskriver att de inte har kunnat prata om sin livsmiljö med dessa personer. Alla utom en 



beskriver också att de upplevt sig som ensamma under barndomen. Enligt Werner och 

Smith (1992)  och Andersson (2008) är en relation med starka känslomässiga band eller 

en varaktig relation till en annan person viktiga skyddsfaktorer. I vår studie beskriver alla 

respondenter att dem under någon period har haft en viktig relation till en annan person. 

Vi bedömer det som sannolikt att dessa relationer i högre eller mindre utsträckning har 

inneburit ett visst skydd för våra respondenter. Men dessa relationer verkar enligt vår 

tolkning inte varit ett tillräckligt skydd för våra respondenter. Det kan enligt oss bero på 

att relationerna inte har varit varaktiga även om de varit betydelsefulla.  

Skolsituationen är enligt Weitz (2011) en faktor som kan innebära både risk och skydd 

vid en utsatt hemmiljö. Våra respondenter har olika erfarenheter av skolan. Flera 

respondenter beskriver att hemsituationen påverkat deras skolgång så att de inte förmått 

koncentrera sig på undervisningen. Andra beskriver också hur de som ett resultat av sin 

utsatthet blev utåtagerande i skolan. De upplevde att de blev bestraffade för det vilket 

innebar att de upplevde sig utsatta även i skolan. Två av respondenterna beskriver att de 

har haft stora svårigheter i skolan på grund av vad de tror är dyslexi. En av dessa saknar 

helt skolgång och har stora kunskapsluckor som vuxen.  

Flera beskriver också en social utsatthet i skolan med mobbing och ensamhet. Sroufe 

(2005) skriver att barn som växer upp i utsatta livsmiljöer kan utveckla svårigheter med 

inlärning och sociala relationer. Och resultatet av vår studie visar att flera av 

respondenterna haft svårigheter med detta i skolmiljön. Två respondenter beskriver att de 

haft lätt för att lära sig och att de gått ut skolan med bra betyg och detta kan ha varit en 

skyddsfaktor.  

Sammantaget har majoriteten av våra respondenter beskrivit en skolgång med många 

riskfaktorer för hälsa och utveckling men få skyddande element.  

Flera av respondenterna beskriver vändpunkter som varit viktiga för dem. Flera beskriver 

att de fått stöd och hjälp i tolvstegsprogrammen (ACA, AA). Där har de träffat andra som 

har liknande erfarenheter som de och fått möjlighet att arbeta med sig själva. Två 

respondenter beskriver hur mötet med andra som var i liknande situation har varit viktiga 

för dem. Vi har tolkat dessa uttalanden som att det är viktigt att känna gemenskap och 

tillhörighet med andra människor. Men också att det är viktigt att träffa människor med 

liknande bakgrund för att känna sig förstådd och inte annorlunda. Det i kombination med 

möjligheten att arbeta med sig själv och bearbeta sina erfarenheter tolkar vi som viktiga 



skyddsfaktorer för att våra respondenter idag mår bättre idag. Forskning av 

Andersson(2008) visar att viktiga vändpunkter kan fungera som skydd. 

 

Exonivå 
 

Exonivå omfattar lokala förhållanden som kommun och bostadsområde. Forskning av 

Jansson et al(2007) och Buchanan (1996)  har visat att barn från socioekonomiskt utsatta 

miljöer löper högre risk att utsättas för olika former av övergrepp. Dessutom så kan ett 

socioekonomiskt utsatt bostadsområde och kommun innebära en risk för att utveckla 

avvikande beteende. Det visar även Bradshaw (2001) genomgång av tidigare forskning i 

området. Två respondenter beskriver att de vuxit upp i socioekonomisk utsatta områden. 

Det kan ha påverkat dem negativt att kommunen varit belastad och att deras föräldrar 

varit ekonomiskt utsatta. Några av respondenterna är uppvuxna i medelklassfamiljer där 

en eller båda föräldrarna arbetat.  Ett antal av respondenterna är uppvuxna i högutbildade 

familjer som levt i välbärgade områden. Att ha arbetande föräldrar och att bo i en 

kommun som är mindre belastad kan innebära en skyddsfaktor. För att både föräldrar och 

kommun kan ha mer ekonomiska och sociala resurser.   En av våra tolkningar är att 

kommunen då har mer resurser till skola och omsorg.  Men också att familjen kan ha mer 

sociala kontakter, högre utbildning och större möjlighet att uttrycka sig och hävda sin rätt. 

Alla respondenter upplevde kontakten med samhällets insatser som övervägande negativ. 

De kände sig inte sedda, trygga, lyssnade på och tyckte att det var en bristande 

uppföljning. Vårt resultat stämmer överens med det resultat som Maskrosbarnbarn 

(2010), Muddaly & Goddard(2006) och Joe & Gorin (2011) fick i sina studier. Dessa 

negativa upplevelser har sannolikt utgjort en viss risk. En av anledningen till detta är att 

respondenterna inte har fått den hjälp som de egentligen har behövt. För vissa av 

respondenterna var samhällets insatser som skola och PBU delaktiga i att förstärka 

utsattheten. Det genom att lägga ansvaret hos dem och bedöma deras utåtagerande 

beteende som ett problem hos dem som individer och inte som en följd av deras livsmiljö. 

Weitz (2011) visar också i sin studie att skolan kan vara en faktor som förstärker 

utsattheten hos barn. Som vi beskrivit har flera av våra respondenter varit i samhällsvård 

och de har också haft negativa utfall i vuxenlivet. Forskningen av Weitz (2011) har visat 

att barn i samhällsvård är mer utsatta som vuxna än barn som inte har varit i 



samhällsvård. I hennes studie visade sig samhällsvård kunna förstärka utsattheten. För de 

respondenter som haft samhällsvård kan denna således ha utgjort en viss risk. Vår 

bedömning är dock att respondenterna i vår studie som har haft samhällsvård kommer 

från väldigt utsatta livsmiljöer. Vi anser att forskningen i dessa fall kan ge en missvisande 

bild då det är svårt att avgöra om det är samhällsvården i sig eller att de personer som 

vårdas i samhällsvård redan är väldigt utsatta som ger negativa utfall i vuxenlivet. Vi 

tolkar det som att de av våra respondenter som fått samhällsvård kunde ha haft sämre 

eller samma utfall i vuxenlivet om de inte fått samhällsvård 

Några av respondenterna beskriver att de inte upplevde någon kontinuitet i kontakten 

med olika samhällsinsatser. Det gjorde att de inte vågade öppna sig och det påverkade 

dem negativt. Vikten av kontinuitet visade även studier av Andersson(2008) och Muddaly 

och Goddards(2006). Vi tolkar det som att det är viktigt att skapa en varaktig relation för 

att barnet ska kunna öppna sig och känna förtroende.  

Två respondenter beskriver att de under barndomen var rädda för att socialtjänsten och 

andra myndigheter skulle placera dem utanför hemmet. Forskning av Jobe och Gorin 

(2011) visade att anledningar till att barn inte sökte hjälp var rädsla för vad som skulle 

hända med familjen, för att bli placerad och rädsla för att inte bli trodd. Att inte våga 

berätta om sin utsatthet utgör en risk eftersom samhällets insatser då inte kan erbjuda den 

hjälp som de behöver.  

Flera av våra respondenter beskriver att insatser har satts in först när allvarliga 

konsekvenser uppstått som tillexempel eget avvikande beteende och psykisk ohälsa. 

Detta är också en risk eftersom tidiga preventiva insatser kanske hade kunnat hjälpa 

respondenterna och deras familjer samt minskat risken för att respondenterna utvecklat 

sina riskbeteenden. Som Östberg (2010) skriver så blir akuta insatser ofta prioriterade 

över preventiva åtgärder. Men vi bedömer att det är preventiva åtgärder som skapar 

förutsättningar för att barnen ska kunna bo kvar hemma och för att familjen ska kunna 

fungera. Vi tolkar det också som att preventiva åtgärder minskar risken för att akuta 

åtgärder måste sättas in och för att barnen tar fysisk och psykisk skada.  

Alla respondenter utom två kan beskriva positiva erfarenheter i kontakten med samhällets 

insatser. Den kontakt som upplevts som positiv beskriver respondenterna varierande men 

det handlar om att de känt sig lyssnade på, sedda, trygga och har fått kärlek. Dessa 

kontakter kan ha fungerat som skyddsfaktorer för våra respondenter. Genom att bli sedda, 



trygga, lyssnade på och få kärlek kan respondenterna ha upplevt sig som viktiga. Det kan 

även ha påverkat deras självkänsla positivt att det fanns personer som brydde sig om dem, 

lyssnade på dem och gav dem kärlek. Dessa positiva upplevelser kan ha fungerat 

skyddande för respondenterna då de blivit bekräftade och sedda. Detta kan ha lett till en 

känsla av ökat egenvärde.  

 

Makronivå 
 

Makronivån omfattar lagstiftning, normer och värderingar i samhället som påverkar 

familjelivet och barnuppfostran. Våra respondenter har en ålder som varierar mellan 

tidiga tjugoårsåldern och sena sextioårsåldern. Detta innebär att våra respondenter är 

uppvuxna under olika årtionden. Som vi skrivit i inledningen har barns rätt i samhället 

successivt stärkts. 1979 införde Sverige ett förbud för föräldrar att utsätta sina barn för 

kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling. Flera respondenter är uppvuxna 

innan införandet av denna lag. Det kan och har sannolikt påverkat hur deras utsatthet har 

uppmärksammats och bemötts. Det är tillexempel troligt att ett visst mått av fysiska och 

psykiska kränkningar av barn accepterades och inte betraktades som eventuella hot mot 

fortsatt utveckling. Tio år efter införandet av lagen antogs konventionen om barnets 

rättigheter. Sverige ratificerade konventionen tidigt men det är rimligt att arbetet med att 

implementera artiklarna i det sociala arbetet har tagit tid och det fortsätter även idag. 

Detta kan även ha påverkat hur de respondenter som är födda under 1980talet 

uppmärksammats, bemötts och hanterats i det sociala arbetet. Flera av våra respondenter 

har beskrivit att de inte tagits på allvar när de bett om hjälp eller inte uppmärksammats i 

samband med kontakter med samhällets insatser. Detta kan tolkas som antingen ett utslag 

av just den socialarbetarens arbete men också som ett bristande barnperspektiv i det 

sociala arbetet under den aktuella tidsperioden.   

De senaste 15 åren har kunskapen om barns utveckling ökat. Utbildningar inom det 

sociala arbetet har utvecklats och ger idag mer kompetens kring lagstiftning som kan 

hjälpa socialarbetaren i sitt arbete. Införandet av BBIC i socialtjänstens utredningar har 

lett till ett ökat fokus kring barnens situation. Det kan innebära att den respondent som är 

uppvuxen under 1990-talet har fått ett annat bemötande. Denna respondent beskriver hur 

skolan reagerat på hans blåmärken och anmält det till socialtjänsten som placerade 



honom utanför hemmet. Våra respondenter som växt upp innan dessa förändringar skett 

beskriver att den fysiska misshandeln inte uppmärksammats. En av respondenterna 

beskriver också att hon gått och bett om hjälp av en skolsköterska. Det ledde aldrig till 

varken anmälan eller insats. Vi tolkar det som att det har en skett en positiv förändring 

även om det finns mycket kvar att arbeta med. Detta styrks av Östbergs (2010) 

avhandling som visar att anmälningsbenägenheten är högre idag.  

Anknytning 
 

Enligt anknytningsteorin kan en trygg anknytning fungera som en skyddsfaktor. Alla 

respondenter beskriver omständigheter som kan ha gett upphov till bristande eller otrygg 

anknytning. En respondent beskriver att hon låg på sjukhus i sex månader under 

spädbarnsperioden vilket kan ha påverkat hennes tidiga anknytning till mamman. Detta 

eftersom hon och moderns möjligheter till närhet kan ha begränsats. Flera respondenter 

beskriver olika former av våld i familjen. De har beskrivit hur de varit rädda för en eller 

båda av sina föräldrar och detta kan utgöra en risk för att utveckla desorganiserad 

anknytning. Då våra respondenter inte har några minnen av sitt första år kan vi inte uttala 

oss om den tidiga anknytningen. Två av respondenterna beskriver att problematiken 

utvecklats först när de var några år gamla och det kan ha inneburit att de fått en trygg 

tidig anknytning till någon av sina föräldrar.  

Flera beskriver en emotionell utsatthet under barndomen och att de inte upplevt sig som 

önskade. Det har varit kärlekslöst och de minns inte att de fått närhet av sina föräldrar. 

Några beskriver även hur de uttrycktes i ord av deras mammor att de var oönskade. Detta 

kan ha utgjort en risk för otrygg-ambivalent eller otrygg- undvikande anknytning. Då det 

är rimligt att anta att deras föräldrar inte förmått svara på deras känslomässiga behov 

kontinuerligt. Trots detta så kan vi inte uttala oss om tidig anknytning eftersom 

respondenterna inte har några minnen så långt tillbaka. Enligt anknytningsteorin utgör 

tidiga relationer en mall för senare relationer. Alla respondenter beskriver någon form av 

svårigheter i att ha nära relationer som vuxna. En majoritet beskriver att de har haft svårt 

för intima relationer till en partner. Två av respondenterna beskriver att de har haft 

svårigheter att knyta an till sina barn vilket påverkar relationen än idag. 

Några respondenter beskriver att de levt i relationer med liknande problematik som deras 

föräldrar. Detta bekräftar anknytningsteorins antagande om att tidiga relationer utgör en 

mall för senare relationer. Det kan vara en av förklaringarna till varför dessa respondenter 



sökt sig till destruktiva relationer.  

En av respondenterna som beskriver svårigheter med nära relationer beskriver att hon har 

haft en trygg tidig barndom med en nära relation till sin mamma som kan tolkas som en 

trygg anknytning. Hennes uttalanden stämmer inte överens med att en trygg anknytning 

är positivt för framtida sociala relationer. Men vi förstår även att andra faktorer och 

erfarenheter även har betydelse för social förmåga.  

 

Nivåernas betydelse för utveckling och vuxenblivande 
 

Enligt den transaktionella ekologiska modellen antas risk för negativ utveckling föreligga 

när riskfaktorerna är fler än skyddsfaktorerna. Efter genomgång av materialet har vi sett 

att alla våra respondenter beskriver flera riskfaktorer inom varje nivå. Alla våra 

respondenter beskriver också att de haft någon negativ konsekvens av sin barndom. 

Forskning av Vinnerljung (2004) Överlien (2009) och Sroufe (2005) har visat att barn 

som växer upp i utsatta livsmiljöer löper risk för psykiska svårigheter, kognitiva 

svårigheter och socialt nedbrytande beteende. Våra respondenter beskriver hur deras 

uppväxt har fortsatt att påverka dem negativt i vuxenlivet. Alla respondenter beskriver att 

de som vuxna har dålig självbild och självkänsla. Det har påverkat dem på olika plan. 

Alla respondenter beskriver även hälsopåverkan på grund ut av sin uppväxt. Vi har sett 

två centrala svårigheter hos våra respondenter. Cirka hälften beskriver att de har mått 

psykiskt dåligt under vuxenlivet och två berättar att de har haft självmordstankar. Den 

andra hälften beskriver att de har haft olika former av missbruk som ett sätt att hantera 

och döva sina känslor och sin ångest. Alla respondenter har också beskrivit hur de i vuxen 

ålder har svårigheter med närhet och sociala relationer. Vissa kan inte skapa nära 

relationer medan andra skapar destruktiva relationer. När vi har gått igenom våra resultat 

har vi sett att flera av våra respondenter beskrivit hur de har dragits till människor som 

har behandlat dem på ett liknade sätt som de blivit behandlade under barndomen eller hur 

de såg sina föräldrar behandla varandra. Vi tolkar det som att de dras till det dem känner 

till och då utsätter de sig för liknade situationer som i barndomen. När vi har gått igenom 

vårt resultat har vi sett ett samband mellan de respondenter som har haft ett stort antal 

riskfaktorer inom flera olika områden och svåra utfall i vuxenlivet. Det bekräftar den 

transaktionella teorin antagande om att flera riskfaktorer på flera nivåer ökar risken för 

negativt utfall. Det bekräftar också Werner och Smiths (1992) forskning på risk och 



skydd. En respondent har haft flera skyddande faktorer under barndomen. Även om hon 

har svårigheter som vuxen bedömer vi att de inte är av samma svårighetsgrad som många 

av våra andra respondenter. Några exempel på det är att hon klarat av att gå ut skolan 

med goda betyg och inte haft något eget nedbrytande beteende. Hon har mått psykiskt 

dåligt under vuxenlivet men inte i den allvarliga grad som flera av våra andra 

respondenter.  Även detta bekräftar teorin.  

Alla våra respondenter anser trots den utsatthet de har varit med om att deras erfarenheter 

också har varit av positiv karaktär. Majoriteten beskriver att det genom sina upplevelser 

idag kan hjälpa andra i utsatta situationer. Flera upplever att de har blivit starkare som 

personer genom sina erfarenheter. Två beskriver att de har mycket empati och ett stort 

hjärta. Det tolkar vi som att svåra erfarenheter kan berika en person och ge den en styrka 

att hjälpa andra. Många uppger att det inte skulle vara de människor de är idag utan sina 

erfarenheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diskussion 
 

Syftet med vår studie har varit att genom respondenternas berättelser få fram deras 

upplevelser av att växa upp i en utsatt livsmiljö. Med avseende på samhällets insatser 

under den aktuella perioden. Vi har även velat undersöka hur deras uppväxt har påverkat 

dem senare i livet. Resultatet i vår studie har tolkats och analyserats utifrån den 

transaktionella ekologiska modellen samt anknytningsteorin. Den transaktionella 

ekologiska modellen har hjälpt oss analysera fram olika risk- och skyddsfaktorer på olika 

nivåer. Anknytningsteorin har hjälpt oss att analysera hur en otrygg-ambivalent 

anknytning kan ha påverkat respondenternas sociala relationer som vuxna. I diskussionen 

kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till tidigare forskning samt vårt 

tillvägagångssätt i en metoddiskussion. Vi avslutar med förslag till framtida forskning 

inom området.  

 

Resultat i förhållande till tidigare forskning och teori 
 

De resultat vi har fått i vår studie stämmer till stor del överens med vad tidigare forskning 

inom området har visat. Det gäller både nationell och internationell forskning. Vi har 

funnit att andelen risk- och skyddsfaktorer är en viktig aspekt för hur utfallet blir för 

respondenterna. De personer som har haft flest riskfaktorer och minst skyddande element 

har haft omfattade missbruk och psykisk ohälsa i vuxen ålder. Det bekräftar tidigare 

forskning inom området av Werner och Smith(1992) och Andersson (2008). Vårt resultat 

visar att alla respondenter har svårigheter med sociala relationer och flera har beskrivit 

intimitetsproblem. En del av resultatet av vår studie har indikerat på olika saker som kan 

tyda på bristande eller otrygg anknytning hos flera av våra respondenter. Detta kan, om 

än i liten utsträckning bekräfta en anknytningsteoretisk slutsats, nämligen att bristande 

anknytning kan ge upphov till sociala svårigheter.  Det överensstämmer också med 

tidigare forskning av Rutter (2002) och Sroufe et al (2005) som visat att barn som har 

haft en bristande anknytning har svårare att skapa nära relationer. Men då alla våra 

respondenter har vuxit upp med flera riskfaktorer så kan det även vara andra 

omständigheter som är orsaken till att de har dessa problem. Vårt resultat visar även att 



skolan förstärkte utsattheten för flera av våra respondenter. Det bekräftar forskning av 

Weitz (2011) att skolan kan vara en faktor som förstärker utsattheten hos barn.  

Resultatet som vi fått stämmer till stor del överens med vår förförståelse inom området. 

Nämligen att en hög grad av utsatthet i barndomen, som utgör grunden för framtiden kan 

innebära allvarliga konsekvenser för en människa. Och hur viktigt det är att socialarbetare 

når ut till barn i utsatta livsmiljöer för att undvika båda samhällsekonomiska förluster och 

mänskligt lidande.  

Något som var väldigt nedslående men som ändå var ett förväntat resultat var 

respondenternas övervägande negativa upplevelse av samhällets insatser. Vi reflekterade 

över att resultatet av vår studie kunde ge en negativ bild då vårt urval kommer från en 

population som kan antas vara mindre nöjd med samhällets insatser. Trots detta så anser 

vi att resultatet är viktigt eftersom de antyder att det finns mycket kvar att arbeta med 

inom den sociala barnavården. Framförallt vad gäller hur man uppmärksammar, bemöter 

och hjälper barn och unga i utsatta livsmiljöer. Resultatet var inte förvånande heller då 

det överensstämmer med tidigare nationell och internationell forskning kring barnavård.  

De få positiva upplevelser som respondenterna beskrivit av samhällets insatser har 

handlat om att få trygghet, bli sedd och lyssnad på. Det tolkar vi som att det är oerhört 

viktigt hur alla som arbetar med olika samhällsinsatser bemöter de barn de arbetar med. 

Det vi tar med oss är hur viktigt det är att lyssna på barn och unga, ge omtanke och ta sig 

tid för att bygga förtroendefulla relationer för att barn och unga ska våga öppna sig.  

Något som ingivit oss hopp kring vår framtida roll som socialarbetare är att flera 

respondenter beskrivit hur mycket en kontakt med en kurator eller annan representant för 

samhällets insatser har betytt för dem.  

 

Metoddiskussion  
 

Vi har använt en kvalitativ metod i vår uppsats. Det för att belysa respondenternas 

subjektiva upplevelser och inte själva fenomenet i sig. Den kvalitativa metoden har gett 

oss ett väldigt rikt material och har gett svar på vårt syfte och frågeställningar. Vi inser nu 

i efterhand att en alternativ metod vi kunde ha använt i studien är narrativ metod.  Vi 

förlorade oss många gånger i respondenternas gripande berättelser och vi blev djup 

berörda över att vi fick ta del av respondenternas erfarenheter. Detta skapade en önskan 



om att presentera och levandegöra en stor del av respondenternas livsberättelser. Med en 

narrativ metod hade vi kunnat göra det i högre utsträckning. Som vi nu känner har 

mycket information som vi skulle velat presentera gått förlorad även om vi har ansträngt 

oss för att behålla essensen i respondenternas utsagor. Ytterligare en metod som kan vara 

lämplig att använda vid undersökningar kring samhällets insatser är longitudinella studier 

som ger ett bättre och mer generaliserbart resultat. En sådan metod ligger dock utanför 

ramen för vårt C-uppsatsarbete. Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara att intervjua 

barn som befann sig i utsatthet. Ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna minska risken 

för fel då det finns vissa minnesaspekter att ta hänsyn till när man ber människor i vuxen 

ålder återberätta upplevelser från det förflutna. Minnet fungerar inte som en videokamera 

som en spelar in en händelse och behåller det i sin originalversion. Minnet kan förändras 

av ytterligare information, tolkningar, andras minnen etc. Detta innebär att 

respondenternas minnen och berättelser kan skilja sig från verkliga händelser. Vi anser 

dock att barn som respondenter är förenat med många svårigheter, inte minst etiska. Detta 

är också en anledning till att barn som informanter i forskningen är begränsad. Dessutom 

har vårt mål varit att förstå respondenternas livsvärld. Således behöver inte lika mycket 

hänsyn tas till minnesaspekten som om vi skulle velat förstå eller förklarat fenomenet.  

I vår studie har vi valt att intervjua vuxna som har lämnat en utsatt livsmiljö om deras 

upplevelser och erfarenheter av barndomen och samhällets insatser. Vi har inte kunnat 

finna någon annan forskning med detta tillvägagångssätt. Det kan innebära att sådan 

forskning är begränsad men behöver inte innebära att den inte finns.  Eftersom vi är 

ovana som forskare förstår vi att vi kan utveckla vår intervjuteknik. Under vissa av våra 

intervjuer hade vi kunnat be respondenterna att utveckla sina svar mer. Vi upptäckte 

under transkriberingen att vissa svar var diffusa och mindre användbara i resultatet.  

Vi hade till en början ett deduktivt tillvägagångssätt då vi hade bestämt oss för att 

analysera materialet med den utvecklingsekologiska teorin innan vi genomfört 

intervjuerna. Efter intervjuerna insåg vi att den transaktionella ekologiska modellen 

lämpade sig bättre för vårt material samt att vi behövde komplettera den med ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. Vi har således använt oss av abduktion då vi använt ett 

tillvägagångssätt med influenser från både deduktion och induktion. Eftersom vi har valt 

att analysera vårt material utifrån dessa teorier har vi samtidigt uteslutit andra 

analysverktyg som skulle kunnat ge en annan analys och ett annat resultat.  



Som vi tagit upp i metoden så är det svårt att generalisera resultaten. Eftersom det är 

svårare att dra slutsatser när urvalet består av få personer. Vi kan generalisera med 

tidigare forskning och teori. Generellt så har vi sett att våra resultat överensstämmer med 

tidigare forskning på området. Vårt resultat bekräftar i stora drag de teorier vi använt med 

två undantag.  

Vi anser att resultatet av studien ger en insyn i och förståelse för vilka faktorer som kan 

vara viktiga i kontakten med samhällets insatser.  Resultatet visar också olika 

konsekvenser av att växa upp i en utsatt livsmiljö. Utifrån respondenternas uttalanden och 

av tidigare forskning på området har vi dragit slutsatsen att det är viktigt att 

uppmärksamma barn som far illa tidigt för att undvika negativa utfall i vuxenlivet samt 

att preventiva åtgärder är viktiga. Det är också viktigt att barnen och deras upplevelser tas 

på allvar och att sträva efter kontinuitet i arbetet.  

 

Vidare forskning 
 

Vi föreslår att en longitudinell studie på utsatta barn borde genomföras i dagsläget för att 

kunna utvärdera om nya metoder för utredningsförfarandet och ny lagstiftning utvecklat 

arbetet med utsatta barn. Kan man se några skillnader i hur det går för barnen i vuxen 

ålder idag jämfört med tidigare. Dessa nya metoder och lagar har införts för att förbättra 

arbetet med barn men hur ser det ut i praktiken. En longitudinell studie skulle kunna 

undersöka det. 
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Bilagor 
 

Intervjuguide 

Tema 1 

Beskriv din uppväxt  

 Hur skulle du beskriva din uppväxt? 

 Vill du berätta om den problematik som fanns i din närhet under uppväxten? 

 Kulturell och religiös bakgrund? 

 Kan du berätta om dig själv som barn? – hälsa, personlighet. 

 Kan du berätta om det område ni bodde i? Ekonomisk situation? 

 Hur var det för dig i skolan? Vänner, andra viktiga vuxna, lätt, svårt, roligt.  

 Var ni många i familjen? Hade ni ett stort umgänge? Var släkt, vänner, grannar ett 

positivt stöd för dig och dina föräldrar? 

 Hur kände du dig som barn, hur var det för dig? 

 Vad upplevde du som tryggt, vad gav dig trygghet under uppväxten, tex: viktiga 

personer? 

 Vad vet du om dina föräldrars uppväxt? 



 

Tema 2 

Samhällsinsatser 

 Vad hade du/ni för kontakter med myndigheter som tex: socialtjänst,  under din 

uppväxt? 

 Hur upplevde du den kontakten? 

 Kände du dig sedd och delaktig i den kontakten? 

 Fick du den hjälp du behövde? 

 Är det någon form av kontakt eller arbetssätt som du minns som var bra, som på något 

sätt hjälpte dig? 

 Fanns det något i kontakten som du upplevde som negativt? 

 

 

Tema 3 

Uppväxtens påverkan senare i livet 

 Har din uppväxt påverkat dig i livet, i så fall hur? 

 Finns det någon särskild händelse eller person som varit avgörande för dina livsval? 

 Psykiskt/ fysiskt mående? 

 Hur tycker du att din uppväxt har påverkat dina relationer med andra människor? 

 Har det påverkat din syn på dig själv, din identitet? 

 Anser du att dina erfarenheter har gett dig något positivt? 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Vi söker er med erfarenhet av att växa upp i en utsatt livsmiljö! 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Stockholms universitet som nyligen påbörjat arbetet med vår 

C-uppsats. Syftet med vår studie är att undersöka vuxnas erfarenheter av att som barn växa 

upp i en utsatt livsmiljö, med avseende på deras erfarenheter av samhällets insatser under 

denna tid samt hur de upplever att uppväxtvillkoren påverkat dem senare i livet. 

Vi söker personer som har varit i kontakt med olika former av samhällsinsatser under sin 

uppväxt på grund av olika omständigheter inom familjen som tillexempel missbrukande eller 

psykiskt sjuka föräldrar, omsorgsbrister, våld inom familjen etc. Vi vore väldigt tacksamma 

om det finns några personer som kan tänka sig att ställa upp i vår studie. Vi anser att era 

erfarenheter är viktiga. Vår tanke är att genom era röster få förståelse för barn som lever i 

utsatta miljöer. Vi tror att ni kan ge oss viktiga kunskaper som vi kan använda oss av i 

framtiden när vi arbetar som socionomer. 

Vi har inga avgränsningar vad gäller kön men vi önskar respondenter över 18 år som i 

dagsläget inte lever i sådana miljöer som beskrivs ovan. 

Vår studie är en kvalitativ undersökning vilket innebär att vi kommer genomföra intervjuer 

med de personer vi träffar. Vi träffas vid ett intervjutillfälle. En intervju tar mellan 40 minuter 

och 1 timme och vi träffar er på den plats som är mest lämplig för er. Allt deltagande är fullt 

friviligt och deltagare kan när som helst välja att avbryta intervjun.  

Vi önskar spela in intervjuerna för att vi inte ska gå miste om någonting viktigt som sägs och 



för att vi ska kunna citera er så korrekt som möjligt. Allt inspelat material kommer att raderas 

då studien är avslutad och det är endast vi intervjuare som kommer få ta del av materialet. Vi 

garanterar er största möjliga anonymitet i uppsatsen genom fingerade namn och platser. Vi 

garanterar att allt som kommer fram i studien endast kommer att användas i forskningssyfte. 

Vid intresse kontakta 

Karoline Karlsson   Emilia Skog 

 

 


