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Abstract 

Author: Michael Daun and Cristoffer Godenius 

Title: Protective factors from multiple perspectives - A narrative analysis of autobiography’s 

written by individuals who have been raised in risk environments [Translated title] 

Assessor: Kristina Gustafsson and Staffan Bengtsson 

 

This is a candidate’s thesis for the programme for Social Workers at the Linneaus University 

in Växjö. This study has the purpose to understand what protective-factors that may be 

important for children who grow up in a risk environment. This has been done through 

reading autobiographies written by adults who have been born and raised in destructive 

environments. The data has been collected with the use of a narrative analysis. The result has 

then been viewed and analyzed with the help of attachment-theory, a salutogene perspective 

and with ecological systems theory. 

The results from this candidate’s thesis shows that we have been able to identify protective 

factors in three major categories; Individual attributes, relationships and factors that exists 

outside of the family environment. These factors have been analyzed and explained through 

the perspective of attachment-theory, a salutogene perspective and with ecological systems 

theory. Our findings suggest that there exists several important relationships between our 

result, the previous research and what the theories suggest is important for children as 

protective factors. They are: basic need of security, need of development and understanding 

and finally an importance in the needs for children to have a sense of coherence. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
Enligt anhörigorganisationen Maskrosbarn lever idag vart fjärde barn i familjer där 

föräldrarna antingen lider av psykisk ohälsa eller dricker för mycket alkohol (Maskrosbarn 

studiehandledning lärare 2014). Inom liknande områden finns det studier som visar på att det 

finns uppskattningsvis 60 000 barn i Sverige som lever i en familj med allvarligt missbruk 

(NKA 2015). Vidare pekar folkhälsomyndigheten på att det rör sig om 17 % av Sveriges barn 

som lever i familjer där föräldrarna vårdats eller blivit dömda i rättsförhandling med 

anledning av psykisk ohälsa eller missbruk (Folkhälsomyndigheten 2016). 

Ovanstående är ett axplock av de studier och rapporter som finns tillgängliga kring barn som 

lever i riskmiljöer. Även om statistiken inte alltid är entydig med hur många barn som 

uppskattas leva med föräldrar som antingen har ett missbruk eller lider av psykisk ohälsa 

anser vi att det rör sig om ett socialt problem. 

Men hur påverkas egentligen barn av att växa upp i en riskmiljö där föräldrarna exempelvis 

missbrukar eller lider av psykisk ohälsa? Av de studier och den litteratur vi tagit del av pekar 

flera på att barns hälsa och utveckling löper en risk för att missgynnas i de fall föräldrarna har 

ett missbruk eller lider av omfattande psykisk ohälsa (Andershed & Andershed 2005; 

Lagerberg & Sundelin 2000). Ett sätt att bemöta detta samhällsproblem är att behandla 

föräldrarna genom att ge föräldrarna resurser att ta hand om sina problem och kunna bli 

stabila och trygga vårdnadshavare åt sina barn. Det även intressant att se vad som är viktigt 

för barnet i familjen. Vad kan agera som ett skydd för barnet när det lever under riskmiljö i 

familjen? Det är detta vi finner intressant och ämnar att studera i vårt examensarbete. Vilka 

faktorer agerar som ett skydd för barnen i dessa familjer och på vilket sätt kan olika faktorer 

skydda barnet? 

Vi talar här om skyddsfaktorer, det vill säga faktorer som ger barnet ett skydd emot de risker 

det utsätts för av en bristande omsorgsförmåga hos föräldrarna. Skyddsfaktorerna kan se ut 

och fungera på olika sätt. Exempelvis kan goda resultat i skolan, en trygg anknytning till en 

vuxen eller ett tryggt socialt nätverk utanför familjen agera skyddande. Skyddsfaktorerna har 

som effekt att de minskar risken för sociala problem, både under uppväxten men även när 

barnet blir vuxen (Lagerberg & Sundelin 2000). 
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Vi ämnar att i vår studie studera skyddsfaktorer hos barn som växt upp i en riskmiljö. Detta 

kommer vi göra genom att utföra en studie av självbiografisk litteratur som beskriver personer 

som en gång växt upp i riskmiljöer. Genom att studera litteraturen är vårt mål att hitta 

skyddsfaktorer och koppla dessa till relevanta teorier för att analysera vad i berättelserna som 

vi kan identifiera som skyddsfaktorer.  

1.1.1 Vårt bidrag 

Med vårt examensarbete hoppas vi ska kunna nyansera den problematik som finns hos barn 

som växer upp i riskmiljöer och att vi genom att hitta skyddsfaktorer som haft en betydelse 

för dessa barn också ger en grund för fortsatta studier i ämnet. Som professionsarbetare tror vi 

att en utökad kunskap kring barn som växt upp i riskmiljöer kan bidra till mer effektiva 

sociala interventioner från exempelvis socialtjänsten. Detta poängterar även Andershed och 

Andershed (2015:2) då dem menar att interventioner som ämnar att stärka barns 

skyddsfaktorer ska utföras av professionella med relevant utbildning och kunskap. 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att utifrån självbiografisk litteratur förstå vilka skyddsfaktorer som kan vara 

viktiga för barn som växer upp i riskmiljöer.  

1.3 Frågeställningar 

Vad i litteraturen kan identifieras som skyddsfaktorer? 

Hur kan skyddsfaktorer förstås genom anknytningsteori? 

Hur kan skyddsfaktorer förstås genom ett salutogent perspektiv? 

Hur kan skyddsfaktorer förstås genom utvecklingsekologisk teori? 
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2. Tidigare forskning 

Här nedan kommer vi att redogöra för tidigare forskning för risk- och skyddsfaktorer samt 

deras betydelse för barn under uppväxten och för deras framtid. Den forskning vi kommer att 

presentera är forskning från 1995 och framåt. Syftet med den tidigare forskningen är att 

presentera vad skyddsfaktorer är och vad de har för inverkan på ett barn. 

2.1 Forskningen om skyddsfaktorer 

En skyddsfaktor är något som inte alltid går att bestämma i förväg, exempelvis kan det vara 

en relation, ett beteende, en situation eller en egenskap hos barnet som minskar risken för ett 

negativt utfall. Det kan med andra ord sägas att skyddsfaktorer är något som modifierar risken 

för social problematik hos barnet. Det kan ofta vara lätt att förväxla relationen mellan 

riskfaktorer och skyddsfaktorer. En riskfaktor kan ses som en kontrast till en skyddsfaktor, 

men denna ökar till skillnad från minskar sannolikheten för ett negativ utfall. Det negativa 

utfallet kan till exempel vara normbrytande beteende, psykosocial ohälsa eller missbruk 

(Andershed & Andershed 2015:2). Jessor et al. (1995) menar att riskfaktorer och 

skyddsfaktorer inte ska ses som motpoler i samma dimension till varandra utan snarare som 

åtskilda fenomen. En skyddsfaktorer kan fortfarande existera även om det inte finns 

riskfaktorer hos ett barn och vice versa och en hög riskfaktor innebär inte alltid en låg 

skyddsfaktor (Jessor et al. 1995).  

Skyddsfaktorerna agerar snarare som en “buffert” för eventuella risker ett barn kan utsättas 

för och dem kan modifiera riskfaktorer att bli mindre påtagliga. Således kan skyddsfaktorer 

göra barn mer motståndskraftiga mot och minska risken för att en riskfaktor leder till 

exempelvis social problematik (Jessor et al. 1995; Andershed & Andershed 2015:2). 

Andershed och Andershed (2015:2) förklarar också att skyddsfaktorer och riskfaktorer har en 

kumulativ inverkan på barnet, det vill säga att flera skyddsfaktorer ger ett ökat skydd mot 

risker för barnet. 

Samtidigt är det viktigt att förstå att en skyddsfaktor inte fungerar universellt för ett barn. Med 

detta menas att skyddsfaktorerna har olika effekt på olika riskfaktorer och även i olika 

kontexter. Vissa skyddsfaktorer har bevisats vara mer effektiva när de står i relation till 

specifika behovsområden (Chen 2013). Ungar (2012) som har undersökt skyddsfaktorers 

inverkan på barn som växer upp i vanvård bekräftar Chens resultat och menar att insatser som 

ges till barn ska bygga på behovet av de individuella skyddsfaktorerna. Han menar att 
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effekten av skyddsfaktorerna samt eventuella insatser är beroende på meningsfullheten barnet 

känner till dem. 

2.2 Skyddsfaktorer ur flera perspektiv 

Skyddsfaktorer kan kategoriseras utifrån flera perspektiv. Huvudsakligen går det att dela upp 

skyddsfaktorerna efter tre övergripande områden: individuella egenskaper, egenskaper hos 

familjen och egenskaper som ligger utanför familjen (Jessor et al. 1995; Chen 2013). 

Kortfattat går det att beskriva individuella egenskaper som barnets egen tilltro till sin förmåga 

och möjligheten att skapa sig själv ett sammanhang, trots en utsatt situation. Att vara särskilt 

duktig på något och att få bekräftelse för detta faller under denna kategori. Egenskaper hos 

familjen handlar exempelvis om i vilken omfattning barnet får bekräftelse, kärlek och stöd 

från föräldrarna. Slutligen går det att förklara den sista kategorin som händelser, relationer 

och ting som inte har en relation med familjen. Detta kan vara en god relation med kamrater 

eller en roll i en organisation, exempelvis en idrottsklubb (Jessor et al. 1995; Chen 2013). 

Då intresset kring att forska om skyddsfaktorer enbart sker i relation till riskfaktorer är det 

inte lika relevant att se grundläggande socio-ekonomiska förutsättningar och politiska system 

som en påverkansfaktor. Detta med anledning av att de individer som redan befinner sig i 

riskzonen förväntas ligga i riskzonen för sociala problem. Inte sällan innebär detta att mycket 

av den forskning vi tagit del av utgår ifrån sociala riskgrupper i samhället som är särskilt 

socio-ekonomiskt utsatta. En skyddsfaktor har enbart en positiv inverkan då det redan finns en 

etablerad risk, att intervenera kring barn som på förhand är resursstarka och har goda 

förutsättningar i samhället riskerar att bli kontra-produktivt (Ungar 2012). 

Det saknas dock inte en förståelse för att övergripande systemorienterade faktorer spelar en 

större roll för barnen som synliggörs i forskningen. Exempelvis beskriver Chen (2013) att 

ekonomisk utsatthet har en påtagligt negativ effekt på barnet eftersom det påverkar hela 

familjenätverket. 

2.3 Konkreta exempel av skyddsfaktorer 

I den forskning som beskrivits tidigare finns konkreta exempel på olika former av 

skyddsfaktorer samt deras inverkan. Andershed och Andershed (2015:1) har i sin forskning av 

ett kartläggningsinstrument för Sveriges socialtjänst definierat fyra viktiga skyddsfaktorer för 

barn: prestationer och positiv anknytning till skolan, positiva attityder och strategier för 

problemlösning, positiva relationer och aktiviteter samt föräldrarnas energi, engagemang 

och stöd. I ytterligare en studie av Andershed och Andershed (2015:2) där dem gör en 
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genomgång av tidigare forskning och metaanalys av skydds- och riskfaktorer bland 

förskolebarn. Där beskriver dem skyddsfaktorer i tre olika övergripande områden: 

individuella egenskaper, egenskaper hos familjen och egenskaper som ligger utanför familjen. 

De individuella egenskaperna är: effektiv självreglering, känsloreglering, lugnt temperament, 

och högt IQ. Familjens egenskaper består av: föräldrars acceptans och responsivitet, värme, 

säker anknytning, positiva familjerelationer och få separationer mellan barnet och förälder. 

De egenskaper som ligger utanför familjen är den omvårdnadsmiljö barnet befinner sig, det 

vill säga säkerhet och stimulering. 

Det finns även andra forskare som har identifierat viktiga skyddsfaktorer för barn som växer 

upp i riskmiljöer. Iwaniec, Larkin och Higgins (2005) har i sin forskning undersökt risk och 

motståndskraft i förhållande till känslomässig försummelse bland familjer. Resultatet visar att 

det finns viktiga faktorer för barn i familjen och att dessa även kan användas som 

predikatorer. Författarna menar att om det finns brister i dessa områden finns en förhöjd risk 

att barnet är utsatt, men detta kan även kompenseras av ett antal olika skyddsfaktorer. 

Iwaniec, Larkin och Higgins (2005) menar att områdena skola, kamratrelationer och 

organisatoriska grupper samt stöd är viktiga skyddsfaktorer för utsatta barn. En mer 

detaljerad förklaring till de olika skyddsfaktorerna följer nedan. 

Skolan kan fungera som ett andrum för det utsatta barnet och en distraktion till vad som 

förekommer i hemmet, till exempel misshandel eller missbruk. I skolan finns också 

möjligheten till att skapa samt utveckla positiva relationer, ämnesintressen och aktiviteter. 

Detta har visat sig ge en ökad självkänsla hos barnet. Skolan kan även ge ett utrymme för 

barnet att prestera och ge akademiska meriter som kan öka barnet självständighet och 

oberoende. Kamratrelationer och organisatoriska grupper kan bidra med en stabilitet och 

förutsägbarhet för barn i vardagen som de annars inte får. Det kan hjälpa barnet att lära sig 

andra sätt att relatera till andra och andra människor kan vara omtänksamma samt pålitliga. 

Detta är så pass viktiga skyddsfaktorer att det kan vara en livlina för barn som är utsatta för 

misshandel i hemmet. Samhällets resurser är också en del av denna kategori som kan ge 

stabilitet och en fristad för utsatta barn. Det kan vara att tillhöra en idrottsförening eller en 

annan grupp som kan ge barnet en känsla av att vara uppskattad och finna sammanhang. 

Stödjande relationer har visat sig fungera som en god skyddsfaktor mot just känslomässig 

försummelse. Just stöd har visat sig hjälpa barn att skapa en positiv självbild och mer positiva 

erfarenheter av andra människor, som i sin tur hjälper barnet att skapa hälsosamma och 

stödjande relationer i framtiden. En god stödjande relation kan också ha positiva effekter för 
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barn som lider av missbruk och kan ge en ökad känsla av kontroll samt utveckla och stärka 

den sociala kompetensen, vilket kan öka möjligheten för barnet att komma ur situationen 

(Iwaniec, Larkin & Higgins 2005). Dessa relationer behöver nödvändigtvis inte komma 

utifrån familjen. Jenkins och Smith (1990) visade i sin studie av harmoniska och icke-

harmoniska familjer att relationen mellan mamma och barn visade sig väldigt viktig, likväl 

far-barn relation, syskonrelation samt barn och utomstående vuxen relationer. Barn som växte 

upp i en riskmiljö klarade sig bra på grund av att dem i alla fall hade en hälsosam och 

stödjande relation till en av sina föräldrar. 

2.4 Forskningens resultat 

2.4.1 Barnens situation 

Den tidigare forskningen undersöker familjer och barn i en bredd av olika miljöer. Chen 

(2013) har i sin studie studerat barn som växer upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa 

och Ungar (2012) har studerat barn som utsatts för misshandel. Iwaniec, Larkin och Higgins 

(2005) har undersökt barn som utsätts för emotionell försummelse såväl som Jenkins och 

Smith (1990) har tittar närmare på barn som lever i icke-harmoniska familjer, där det bland 

annat förekommer bråk och konflikter i hemmet eller i relationen mellan föräldrarna. 

Återkommande i den tidigare forskningen är just miljöerna som de studerande barnen 

befinner sig i. De är utsatt antingen direkt eller indirekt och utsattheten är i många fall 

stadigvarande. Utsattheten har också visat sig vara missgynnande för deras utveckling och 

hälsa. Detta är viktiga faktorer som vi bör använda oss av i vårt urval, det vill säga att vi ska 

söka historier där barn befinner sig i en riskmiljö. 

2.4.2 Skyddsfaktorers inverkan på barnet 

Att säkerställa att en skyddsfaktor har en absolut effekt för ett barn är svårt. Detta med tanke 

på att skyddsfaktorer minskar inverkan från riskfaktorer (Jessor et al. 1995; Andershed & 

Andershed 2015:2). Problematiken i forskningen av skyddsfaktorer ligger helt enkelt i att det 

inte går att säkerställa att ett barn med fler skyddsfaktorer än riskfaktorer inte kommer att 

etablera exempelvis beteendeproblematik eller psykisk ohälsa under sin livstid. Relationen 

mellan riskfaktorer och skyddsfaktorer kan således beskrivas som komplex. Komplexiteten 

kring skyddsfaktorer yttrar sig även i ett flertal studier då faktorerna till stor del påverkas av 

kontexten de befinner sig i (Chen 2013). Vissa skyddsfaktorer har visat sig ha en större 

inverkan i relation till särskilda risker, exempelvis visar Chen (2013) på att ungdomar med 
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risk för att etablera en problematik i skolan till större del skyddas av att föräldrarna engagerar 

sig i barnets skolgång och att det finns en god relation till en lärare vid skolan än andra 

skyddsfaktorer. Vidare finns det belägg för att skyddsfaktorer har en större inverkan beroende 

på hur länge de funnits etablerade hos barnet (Jessor et al. 1995). 

Vad man dock kan klargöra är att det finns flera studier som visar på att skyddsfaktorer har en 

positiv inverkan för barnet då de minskar risken för att utveckla en social problematik (Jessor 

et al. 1995; Chen 2013; Andershed & Andershed 2015:1; Andershed & Andershed 2015:2; 

Iwaniec, Larkin & Higgins, 2005). 

2.5 Skyddsfaktorernas betydelse för det sociala arbetet 

Vi kan konstatera att området kring och om skyddsfaktorer är undersökt. Vi kan slå fast att 

ingen av den tidigare forskningen vi har tittat på har studerat skyddsfaktorer för barn som 

växer upp i riskmiljöer genom att använda sig av självbiografier som material och en narrativ 

analysmetod. Då vi avser att använda oss av detta önskar vi därmed tillföra ett nytt perspektiv 

på skyddsfaktorer. 

Genom att identifiera skyddsfaktorer som via empirisk forskning visat sig ha en effekt på 

angivet sätt reducerar riskerna för individer att etablera sociala problem går det att lägga ner 

tid och resurser på att finna interventioner och preventivt arbete som syftar till att på bästa 

möjliga sätt minska den inverkan riskfaktorer har på individerna (Chen 2013; Jessor et al. 

1995; Ungar 2012). 

Exempelvis menar Jessor et al. (1995) att mer resurser bör läggas på att forska inom ämnet 

och att lägga resurser på att utvärdera redan utförda studier inom området. I längden innebär 

det främst en potentiell möjlighet att minska individers exponering för social problematik, 

men kan även vara ett sätt för verksamheter inom det sociala arbetet att effektivisera de 

interventioner och preventiva arbete man utför idag. 
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3. Metod 

I nästföljande del kommer vi att redogöra för vår arbetsfördelning under arbetet med studien, 

vetenskapsteoretisk ansats, val av litteratur, källkritisk diskussion, metodval och etiska 

överväganden. Avslutningsvis för vi ett resonemang angående validitet och reliabilitet i 

samband med vår studie. 

3.0.1 Vår arbetsfördelning 

Under arbetets gång har arbetsfördelningen varit likvärdig hos båda författarna och skett 

under snarlika förhållande. De arbetsmoment som funnits under studieperioden har utförts 

efter noga samråd mellan författarna. Ingen av författarna har således tagit ett större ansvar 

kring något specifikt område i studien. Den text som framförs i denna studie framförs i 

samförstånd. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har tagit vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt i hermeneutiken som avser att söka en 

förståelse för livet och fenomen samt människors unika upplevelser. Utifrån Thomassen 

(2007) kan vi förstå att hermeneutiken innebär att söka förståelse och för att uppnå det krävs 

en tolkning av det som studeras. Enligt Thomassen (2007) är det inte en allmängiltig sanning 

som man uppnår utifrån förståelsen utan det måste ses som en enskild upplevelse. Vidare 

menar hon att tolkningen av en upplevelse eller ett fenomen ses att den blir påverkad av den 

egna förförståelsen. Men genom reflektion och en kritisk sådan, kan forskaren sträva efter att 

minimera den inverkan dennes egen förförståelse kan ha. 

Vårt syfte med denna studie är att utifrån självbiografisk litteratur förstå vilka skyddsfaktorer 

som kan vara viktiga för barn som växer upp i riskmiljöer. Den förståelse som vi söker i 

denna studie kommer att påverkas av vår förförståelse, detta kommer i sin tur ha en inverkan 

på vår tolkning som sedermera ger oss en ny förförståelse. Detta resonemang går även runt i 

en i cirkel som även fått namnet, den hermeneutiska cirkeln (Thomassen 2007). En förståelse 

ger upphov till nya tolkningsramar som i sin tur ger en ny förståelse av ett fenomen eller 

upplevelse och därefter skapar nya tolkningsramar och så vidare. 

För att undvika att applicera vår förförståelse och minimera dess inverkan på vår analys har vi 

studerat varje enskild självbiografi för sig. Vi har även haft en medvetenhet kring den 

förståelse och kunskap vi bär med oss, i detta fall tidigare forskning och ytterligare 



14 

 

information som behandlar skyddsfaktorer. Vi har applicerat detta synsätt under hela studien, 

från metod till analys och val av empiri. 

3.2 Val av litteratur 

Datamaterialet för denna studie har utgjorts av självbiografiska verk och har styrts med hjälp 

av vårt syfte och frågeställningar. Vi har även utgått ifrån inklusionskriteriet: där 

huvudpersonen har växt upp i eller haft barn som växt upp i en riskmiljö samt att barnet i 

fråga i vuxen ålder ska leva ett liv fritt från missbruk och psykisk ohälsa. Litteraturen ska 

även vara skriven ur en svensk kontext. Val av svensk kontext är på grund av att vi är 

medvetna om att strukturella normer och värderingar kring samhällsgrupper skiljer sig länder 

emellan samt att välfärdsinsatser och vilka offentliga skyddsnät som finns närvarande även 

skiljer sig (Meeuwisse & Swärd 2002). Genom att enbart använda litteratur som utspelar sig i 

Sverige kan vi således hålla dessa variabler konstanta i vårt analysarbete. Vi har även 

medvetet valt självbiografier från 2000 fram till 2015 för att spegla ett aktuellt samhälle, då vi 

är medvetna om att samhällsstrukturer och kunskap kan förändras över tid. 

Det existerar även annat empiriskt material som vi kunnat undersöka för att besvara vårt syfte. 

Till exempel var vetenskapliga artiklar ett annat tillgängligt material. Problemet med 

vetenskapliga artiklar är att det fanns en existerade analys av forskare och därmed försvinner 

den historien som individen själv berättar. Genom att använda oss av självbiografisk litteratur 

fick vi möjligheten att behålla människan bakom och författarens historia intakt samt att vi får 

ta del av berättelsen direkt istället för indirekt. 

Den empiri vi kommer att presentera beskriver barn som under lika olika och unika 

omständigheter har växt upp i miljöer som bland annat tas upp i forskningen. Exempelvis 

Jackie Ferm (2015) som växte upp med en psykisk sjuk och kriminell pappa, Åsa Linderborg 

(2007) växte upp med en missbrukande pappa och Ulrika Olson (2003) där hon under hela 

hennes uppväxt utsattes för sexuella övergrepp av sin pappa. 

3.2.2 Genomförande 

Materialet söktes fram genom den nationella bibliotekskatalogen Libris samt internetbaserade 

sökmotorer, såsom Google och Google Scholar. Vi använde oss av sökorden: missbruk, 

psykisk ohälsa, barn, maskrosbarn och uppväxt var för sig och tillsammans med 

klassifikationen Lz (självbiografier). Efter genomläsning av materialet återstod nedan nämna 

verk och ett antal böcker uteslöts även då de inte matchade inklusionskriteriet till exempel: ett 
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verk ur en internationell kontext och ett annat var inte någon självbiografi, samt vissa verk där 

barnet inte ansågs befinna sig i en riskmiljö. 

Vi menar att en riskmiljö innebär att ett barn stadigvarande befinner sig i en miljö som tydligt 

riskerar barnets utveckling, hälsa eller till och med överlevnad. Det kan även innebära att 

grundläggande behov av omsorg inte tillgodoses. Vår definition av riskmiljö gäller oavsett 

vilka avsikter som exempelvis föräldrarna har till barnet eller om barnet är direkt utsatt för 

övergrepp. 

3.2.3 Litteratur 

Cras, B-Å. och Cras, A. (2007). Otryggare kan ingen vara. 250 sidor 

Berättelsen handlar om tre syskon som växer upp i en familj och i en riskmiljö. Det är en 

uppväxt präglad av kriminalitet, narkotika, alkohol, fysisk- och psykisk försummelse. 

Berättelsen är formulerad efter intervjuer med två av syskonen. Det tredje avled enbart 25 år 

efter en tids kriminalitet och drogmissbruk. De syskon som har överlevt lever idag ett stabilt 

och tryggt liv. 

Eriksson, T. (2009). Vi har ju hemligheter i den här familjen. 284 sidor 

Boken är skriven och författad av Theresé Eriksson. Boken är baserad på Theresé uppväxt i 

hennes familj där mamman lider av depression och har ett alkoholmissbruk. Boken är delvis 

skriven med utgångspunkt från Therese egna dagboksanteckningar. Theresé beskriver hur hon 

formats av sin uppväxt och idag är en ledande gestalt för arbetet kring att ge stöd åt 

maskrosbarn. 

Ferm, J. och Brising, O. (2015). Rövardotter. 399 sidor 

Rövardotter berättar historien om Jackie Ferms uppväxt med en tungt kriminell och psykisk 

sjuk pappa och hennes mamma som ständigt står vi hans sida. Jackie har under sin uppväxt 

upplevt våld, psykisk ohälsa och missbruk i hemmet. Hon har blivit placerad av socialtjänsten 

på ett HVB-hem där hon kontinuerligt blev utsatt för våld och hot. I vuxen ålder agerade hon 

ut och var påverkad av hennes uppväxt. Det till trots har hon lyckats vända sina 

förutsättningar i livet och skapat sig ett meningsfullt och tryggt liv. 

Gustafsson, S. (2006). Maskrosungen. 255 sidor 

Maskrosungen är en berättelse om Sandra Gustafsson som växer upp tillsammans med en 

mamma som lider av psykisk ohälsa och en pappa med alkoholmissbruk. Gustafsson 

beskriver en uppväxt i en mycket destruktiv miljö där det finns konstanta slitningar mellan 
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hennes föräldrar och hon blir aktuell för flertalet insatser genom socialtjänsten. Idag lever hon 

ett rikt liv med sin familj där hon lever med nyfikenhet, kärlek och en stark tro på livet. 

Linderborg, Å (2007). Mig äger ingen. 294 sidor 

Boken handlar om Åsa Linderborgs uppväxt med sin ensamstående pappa. Pappan hade under 

Åsas uppväxt och fram till sin död ett pågående alkoholmissbruk som fick Åsa att agera och 

bli vuxen redan i barnaåldern. Åsas liv var kantat med problem som kom genom hennes 

pappas missbruk, idag är hon bland annat kulturchef på Aftonbladet. 

Lytsy, A. och Olson, U. (2003). Den tusende gången. 203 sidor 

I den tusende gången får vi följa Ulrika som redan i sina barndomsår utsattes för sexuella 

övergrepp av sin pappa. Ulrika förträngde minnena från sin barndom och levde under flera år 

i ett självdestruktivt beteende. När hennes minnen om övergreppen kom tillbaka anmälde hon 

sin pappa och fick sin upprättelse. Idag lever hon ett tryggt och stabilt liv med sambo och 

barn. 

Widerberg, S., Walter-Lax, L. och Wennerstrand, C. (2000). Vända livet. 171 sidor 

Boken är två berättelser baserade på intervjuer från Lena och Carl. Berättelserna handlar om 

Lena som växt upp med en alkoholberoende pappa. Under Lenas uppväxt hade hennes familj 

det svårt med att hantera pappans alkoholproblematik som ofta innebar vredesutbrott och 

psykisk misshandel. Ibland var pappan även fysiskt våldsam mot barnen. Lena berättar hur 

hon själv lyckats överleva och idag leva ett stabilt liv. 

Carls historia handlar om hur han i unga år hamnade i nazistiska umgängeskretsar. Som 13-

åring hade Carl flera vänner som var allt mellan unga tonåringar och vuxna ungdomar i 20-års 

ålder. Alla Carls vänner var engagerade nazister vilket ledde Carl in i ett liv med kriminalitet, 

våld och hat. Carl berättar om hur han under sin uppväxt en dag fick nog av livet som nazist 

och hur han vände sitt liv. 

3.3 Källkritisk diskussion 

Med den narrativa metoden finns det generösa möjligheter att välja data efter sitt 

forskningstema. I vårt fall har vi valt att använda oss av biografier och självbiografier. 

Personliga berättelser från vuxna människor där deras uppväxt i olika riskmiljöer beskrivs 

utförligt i bokform. Det ger en möjlighet att syna vuxnas berättelser av sin egen uppväxt 

genom att de själva får formulera och beskriva deras upplevelser. Biografierna kan vara 

mångfacetterade med beskrivningar om allt från hur deras fysiska miljö i bostaden såg ut till 
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hur deras relation till föräldrarna var. Den typ av information som framkommer i böckerna 

hade inte varit etiskt försvarbart att utvinna genom en observations- eller intervjustudie under 

deras barndom. På ett liknande sätt hade det varit ytterst tidsödande och komplext att 

sammanställa intervjuer med de vuxna som växt upp under dessa riskmiljöer. Vi har därför 

resonerat att det finns positiva aspekter med att använda oss av både den narrativa metoden 

och biografier som vårt huvudsakliga forskningsobjekt.  

Den narrativa metoden och vårt urval är dock inte helt oproblematiskt. Först och främst är det 

viktigt att beakta att det data som kommer användas i vårt examensarbete inte är skapad 

utifrån vårt syfte. Att den narrativa analysen använder data som skapats i andra ändamål än 

för forskning menar Riessman (2008) kan skapa validitetsproblem för studien. Den narrativa 

metoden ställer således högre krav på forskaren att motivera sitt urval och hålla ett kritiskt 

resonemang till hur forskaren valt att operationalisera sin metod för att analysera sitt 

forskningsdata (Riessman 2008). Ett sätt att höja validiteten av studien är att vara noggrann 

med sin presentation av empirin. Då forskaren har gjort en tolkning av sitt material bör det 

tydligt framgå på vilken grund tolkningen har gjorts och av vad (Riessman 2008).  

Ett sätt att problematisera vårt urval av litteratur är att utgå ifrån ett konstruktionistiskt 

perspektiv. Kortfattat går det att beskriva det konstruktionistiska perspektivet som ett sätt att 

förstå vår verklighet och att människan skapar sin egen berättelse om vår verklighet 

(Johansson & Öberg 2008). Att utgå ifrån det perspektivet är att problematisera ut vilken 

kontext en viss berättelse är skapad ur. Tanken är att alla berättelser är skapade med en 

narrativ berättelsemetodik som är påverkad av vår förståelse av verkligheten vi lever och 

vistas i (Johansson & Öberg 2008). Sett utifrån det konstruktionistiska perspektivet är inga 

berättelser oproblematiska och onyanserade. Berättelserna är således inte en opartisk 

observation av händelseförlopp eller händelser i människors liv. Orden och valet av narrativ 

struktur spelar roll för budskapet som förmedlas i berättelserna, då dessa inte speglar en 

objektiv verklighetsbeskrivning (Johansson & Öberg 2008). 

Exempelvis finns det flera sätt att problematisera och förstå biografier och självbiografier. 

Utifrån ett genusperspektiv går det att se skillnader mellan manliga och kvinnliga berättelser. 

Historiskt har manliga berättelser dominerat de skrivna berättelserna som funnits att tillgå. 

Vilket enligt det konstruktionistiska perspektivet bidragit till att skapa en manlig hegemonisk 

berättelsestruktur där männen står för berättelserna av vår historia och således bidrar till att 

forma hur vi förstår vår omvärld (Johansson & Öberg 2008). Vidare går det att finna 

skillnader i hur kvinnor och män beskriver sin egen roll i berättelserna. Männen har en 
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tendens att beskriva sina egna handlingar som självständiga och oberoende av andra i deras 

närhet. Kvinnor väljer istället att formulera sina berättelser utifrån deras förhållanden till 

andra människor i deras närhet (Johansson & Öberg 2008). Dessa exempel är generaliseringar 

som i sig även går att problematisera. Dock får dessa exempel symbolisera hur det går att 

problematisera enskilda historiebeskrivningar. I vårt fall har vi ett litteratururval som till 

större del är formulerat och berättat av kvinnor. Det kan tänkas att det finns väsentliga 

skillnader i hur författarna av berättelserna beskriver vad vi kommer att definiera som 

skyddsfaktorer i litteraturen enbart utifrån vilken genustillhörighet individerna har. På samma 

sätt går det att diskutera i vilken omfattning socio-ekonomiskstatus eller etnisk härkomst som 

faktorer har en betydelse för vad som förmedlas i berättelserna (jmf Johansson & Öberg 

2008). 

En annan aspekt av berättelserna som kan vara av intresse att problematisera är vad syftet med 

att publicera böcker författarnas egen uppväxt. En förståelse krävs även för att kritiskt granska 

och förstå de händelseförlopp som beskrivs i litteraturen, då dessa är skapade av individerna 

som med böckerna bidrar till att skapa sin egen självbild för omvärlden att ta del av. Det 

betyder inte att berättelserna vi tar del av ska betraktas som osanna, utan snarare att en viss 

skepticism inför vad vi läser gynnar den kommande analysprocessen. Det kan finnas ett 

uttalat syfte, exempelvis att sälja en intressant bok och sälja en kommersialiserad historia för 

att författaren ska erhålla kapitalvinster på bokförsäljning. Det kan även finnas outtalade 

syften där författarna genom sin berättelse selektivt väljer ut vilka händelser som beskrivs i 

böckerna för att stärka sin egen självbild. 

Med denna diskussion har vi ämnat att försöka belysa den komplexitet som finns när man 

arbetar med färdigskrivna berättelser. Vi vill argumentera för att det är befogat att använda 

denna typ av berättelser för att besvarar vårt syfte och frågeställningar men samtidigt visa på 

en förståelse för problematiken i att tolka berättelser utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. 

I egenskap av författare av detta examensarbete försöker vi således vara försiktiga med att 

generalisera våra resultat utan att noga haft det konstruktionistiska perspektivet i åtanke. 

3.4 Analysmetod 

Vårt insamlade data har analyserats med hjälp av en narrativ analys. Vi utgår ifrån Dahlborg-

Lyckhages (2006) beskrivning av denna metod, men vi använder oss även av Riessman 

(1993) för att fördjupa vad just narrativ analys är och innebär. Nedan följer syftet för vårt 
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metodval, en kort förklaring av narrativ analys samt hur vi genomfört vår analys av den 

självbiografiska litteraturen. 

Syftet med valet av narrativ analys av självbiografier var att vi som studenter kan närma oss 

en grupp människor och deras livsupplevelser som annars kan vara svåra att nå. Dahlborg-

Lyckhages (2006) menar just att narrativ analys ger oss information om personliga 

upplevelser i människans liv som annars kan vara svårtillgängliga. Vi har haft som syfte att 

förstå vilka skyddsfaktorer som kan vara viktiga hos barn som växt upp i en riskmiljö. För att 

genomföra detta förde vi en diskussion om vårt metodval. Vi var medvetna om att det här är 

en utsatt grupp människor och att undersöka barns upplevelser när dem befinner sig i svåra 

situationer ansåg vi etiskt problematiskt och vi såg även andra svårigheter att genomföra en 

sådan studie, såsom vår tidsram och omfattning. Därefter föll vårt intresse in på analys av 

självbiografier, genom just narrativ analys hade vi möjlighet att inhämta tillräckligt med 

material för vår studie inom vår tidsram. Den etiska problematiken minskade även med detta 

metodval. Genom en narrativ analys kan vi närma oss människan och få en djupare mening i 

deras berättelser än vad vi annars skulle få möjlighet till (Riessman 1993). 

3.4.1 Narrativ analys 

Det finns flera förklaringsmodeller till vad just narrativ analys är, men det gemensamma som 

går att urskilja är att anta en tolkande utgångspunkt i materialet (Riessman 1993). Riessman är 

en av dem som har framfört ett av flera perspektiv på just narrativ analys. Hon menar att i 

likhet med många andra kvalitativa metoder finns det inte en enhetlig metodinriktning men att 

den ändå är lika viktig för forskningen. 

Det finns några tydliga nackdelar som försvinner i en narrativ analys och det är möjligheter 

till exempelvis uppföljningsfrågor, möjligheten till att observera kroppsspråk, taltempo eller 

andra fysiska yttringarna som kan vara till nytta för en analys. Det finns även en risk att vissa 

upplevelser förstärkts alternativt förminskas (Riessman 1993). Dessa punkter är viktiga anser 

vi att ta med sig i en diskussion om reliabilitet och validitet eftersom detta kan ha en inverkan 

på resultatet. Men vi anser att just en narrativ analys lämpar sig väl för att besvara vårt syfte. 

En narrativ analysmetod kan ge en djupare mening än vad en forskare kan i till exempel få i 

en strukturerad intervju. Enligt Riessman (1993) finns det en struktur i hur en berättelse 

förmedlas och händelserna i berättelsen får en meningsfullhet beroende på hur dem ställs upp. 

Hon menar att en berättelse alltid har centrala drag så som händelse i ett sammanhang som 

sedermera upplevs av någon och även framställs i en berättelse. Syftet med en narrativ analys 



20 

 

är att förstå hur människor/karaktärer skapar mening i livet i deras berättelser (Riessman 

1993). 

3.4.2 Genomförande 

Dahlborg-Lyckhage (2006) förklarar att första steget i en narrativ analys är att se textens 

helhet och att som vid annan forskning, beakta den förutsättningslöst. Om forskaren går in 

med en redan fastslagen åsikt eller fördom kan det i sin tur påverka analysen. 

I och med att vi avsåg att belysa subjektiva fenomen, det vill säga vilka skyddsfaktorer som är 

viktiga för barn under deras uppväxt, var det viktigt för oss att komma så nära den egna 

berättelsen som möjligt. Detta gjordes genom att vi båda har läst igenom samtliga sju (7) 

självbiografier var för sig för att skapa en förståelse för materialet. Under genomläsningen 

noterades även citat där författaren beskriver någon eller något som har varit viktigt för barnet 

under dess uppväxt. Därefter fördes en dialog mellan oss av denna text för att lyfta ut 

meningsbärande enheter. Dessa fördes sedan in en analysmatris (se bilaga 1) för att skapa en 

överblick och förenkla den djupare analysen. Från de meningsbärande enheterna plockades 

nyckelord ut som sorterades och jämfördes med varandra. Nyckelorden diskuterades mellan 

oss och därefter enades vi om totalt åtta (8) subteman som beskrev olika former av 

skyddsfaktorer. Genom dessa åtta (8) subteman framträdde ett mönster av tre (3) huvudteman 

där det också fanns en koppling till den tidigare forskning som har presenterats. Dessa teman 

som presenteras under resultatet avsågs att svara till studies syfte. 

Några svårigheter uppkom dock under genomförandet av studien. De fanns en 

samstämmighet kring tolkningarna av materialet och det fanns också en tydlig koppling 

mellan de olika meningsbärande enheterna. Svårigheterna bestod av urvalet för denna studie. 

Ett antal böcker kunde med säkerhet väljas bort då de inte matchade inklusionkriterierna. 

Däremot fanns det två (2) böcker som författarna av denna studie var oeniga kring. Därför 

uteslöts dessa helt för att skapa en större tillförlitlighet och trovärdighet till materialet. 

3.4.3 Beskrivning av huvudteman 

Denna studies resultat är centrerad kring tre (3) huvudteman och totalt åtta (8) subteman (se 

tabell 1). Dessa huvudteman har tagits fram genom den narrativa analysen men är även 

kopplade till den tidigare forskning som presenterats. Då denna narrativa analys hjälpte oss att 

ta fram dessa teman styrker den tidigare forskningen att dessa teman får en större 

trovärdighet. 
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Tabell 1. 

Faktorer utanför hemmiljön Relationer Individuella egenskaper 

Fritidsaktiviteter Kärleksrelation Sammanhang 

Skola Förälder-barn relation   

Tillflyktsort Syskonrelation   

  

Relation till utomstående 

vuxen   

 

Faktorer utanför hemmiljön är samlingstemat för skyddsfaktorerna fritidsaktiviteter, skola 

och tillflyktsort. Detta övergripande tema tar stöd i Iwaniec, Larkin och Higgins (2005) 

forskning som menar att skyddsfaktorer som finns utanför hemmet är en viktig komponent i 

arbetet med barn som är utsatta för psykisk misshandel. Dessa faktorer kan skydda barnet från 

att utveckla psykosociala problem senare i livet. Detta styrker även Andershed och Andershed 

(2015:2) i sin forskning om skyddsfaktorer för barn. Relationer är temat för alla relationer 

som har en positiv inverkan på barnet och kan förklaras utifrån flertalet artiklar ur den tidigare 

forskningen, som visar på vikten av en trygg relation som skyddsfaktor för att ett barn ska ha 

möjligheten till en positiv utveckling och minskad risk för sociala problem i framtiden 

(Iwaniec, Larkin & Higgins 2005; Jenkins & Smith 1990; Andershed & Andershed 2015:2). I 

temat Individuella egenskaper samlas skyddsfaktorn sammanhang. Individuella egenskaper är 

en viktig skyddsfaktor för att barn ska få en god utveckling menar Andershed och Andershed 

(2015:2) när de undersökt skyddsfaktorer bland förskolebarn. De menar att genom att etablera 

skyddsfaktorer på områden där det råder en brist på dessa för barnet, går det att minska risken 

för att negativt utfall för barnet i framtiden. Detta poängteras även av Ungar (2012) och som 

tillägger att skyddsfaktorer ska ha en meningsfullhet till barnet för att vara effektiva. 
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3.5 Etiska överväganden 

Den litteratur vi använder oss av är sedan tidigare publicerad och finns tillgängligt offentligt. 

Därmed kan det inte med säkerhet sägas att en person inte kan lida men av vår studie. Men vi 

avser inte att publicera eller göra tolkningar som medvetet inkräktar på personerna som 

omnämns i böckerna eller författarnas integritet. Det har varit viktigt för oss att den litteratur 

vi använder i vår studie inte bryter mot de bestämmelser som finns i enlighet med 

Vetenskapsrådets riktlinjer och Lag om etikprövning av forskning som avser människor, kring 

hantering av forskningsmaterial. För kvalitativa studier gäller fyra kriterier: de som deltar i 

studien ska informeras om studiens syfte, det är frivilligt att delta, de kan när som helst 

avbryta sitt deltagande om de så önskar samt att de får veta hur materialet kommer att 

användas (Vetenskapsrådet 2011; SFS 2003:460; Kvale 2009). Då vi genomför ett 

examensarbete som baseras på självbiografisk litteratur finner vi att de tre första kriterierna är 

uppfyllda då den litteratur vi tagit del av redan är publicerad. Det fjärde kriteriet förklaras i 

studiens metodkapitel och är således tillgängligt för de som tar del av studien. 

Vi värnar om individerna som omnämns i böckerna och författarnas personliga upplevelser i 

studien genom att alla citat eller övrig information som återges är noggrant kontrollerad, både 

när det kommer till ursprung och formuleringar. Detta är viktig då vi avser att publicera denna 

studie i det offentliga forumet DIVA. Vidare kan vi konstatera att särskilt etiskt problematiska 

uppgifter, så som namn på enskilda individer redan på förhand har fingerats. Vi känner oss 

trygga med att författarna själva tagit beslut om vilka uppgifter som kan framstå som särskilt 

känsliga och att åtgärder som krävts för att hålla denna information konfidentiell har tagits. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Svensson och Ahrne (2011) beskriver validitet och reliabilitet som några viktiga element i en 

studie. Med validitet avses att mäta det som man faktiskt avser att mäta, det vill säga; Mäter 

studien skyddsfaktorer? Reliabilitet avser tillförlitligheten, men andra ord möjligheten att 

genomföra undersökningen igen och framställa samma resultat. Reliabiliteten har inget med 

undersökningens avsikt eller syfte att göra. Då detta är en kvalitativ studie som använder sig 

av en narrativ analys måste begreppen validitet och reliabilitet värderas på annat sätt. 

Validitet och reliabilitet måste ses genom den metod som författarna använder sig av, deras 

tydlighet och uppriktighet i hur dem har insamlat sitt material och sedermera tolkat det. Är 

innehållet återgett korrekt och i sin helhet? Har man på ett tydligt sätt visat för läsaren hur 

man har gått till väga? Detta är frågor som viktiga att ställa sig (Svensson & Ahrne 2011). 
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Under arbetet med denna studie har vi i största möjliga mån tagit hänsyn till dessa faktorer. 

Till exempel har vi läst igenom alla självbiografier var för sig och under genomläsningen 

antecknat de meningsbärande enheterna, därefter har författarna var för sig tagit fram 

nyckelorden ur dessa. Vid genomgång av materialet har det visat sig på en stor 

samstämmighet mellan författarna. Under genomförandet av analysen har vi även haft som 

utgångspunkt att endast analysera det som faktiskt är skildrat och inte “läsa mellan raderna”. 

Vi har även kontrollerat alla angivna citat vid två separata tillfällen för att stärka denna studies 

trovärdighet. I och med detta ansåg vi att undersökt det vi avser att undersöka. 

Däremot kan det inte sägas med säkerhet att en likande undersökning av samma material 

garanterat skulle ge samma resultat. Enligt Dahlborg-Lyckhages (2006) kan det i den 

självbiografiska världen vara en svår gränsdragning mellan verklighet och fiktion. Men hon 

menar att även om skönlitteratur innehåller delar av fiktion finns det alltid mycket av 

verklighetens villkor i dem. 

Dahlborg-Lyckhages (2006) menar också att en narrativ analysmetod antar en tolkade 

utgångspunkt och att en berättelse kan läsas, förstås och tolkas på flera olika sätt. Likt en 

öppen observation blir narrativ analys påverkad av forskarens förförståelse. Men i enlighet 

med Dahlborg-Lyckhages (2006) anser vi att en alternativ tolkning av vårt material inte tyder 

på en dålig analys, utan det visar istället på en riklig och mångfasetterad berättelse samt en 

vidd av forskarens tolkningsmöjligheter. 

Alla dessa självbiografier är unika, med var och en för sig lika unik författare som skrivit 

dem. En upplevelse kan inte förändras men vi är medvetna om att samhällsstrukturer och 

kunskap kan det över tid. Därför valdes självbiografier från 2000 fram till 2015 för att spegla 

ett mer aktuellt samhälle. Detta stärker även studiens trovärdighet. 
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4. Teori 

I detta kapitel kommer vi kortfattat beskriva de teorier vi valt att använda för att ge en djupare 

analys av vårt resultat. De teorier som vi valt är: Utvecklingsekologisk teori, 

Anknytningsteori och Salutogent perspektiv. Dessa teorier har valts ut för att vi upplever att 

de kompletterar varandra och lämpar sig väl för de skyddsfaktorer vi tidigare tagit del av i 

forskningen.  

Med utvecklingsekologisk teori ämnar vi att framförallt använda Bronfenbrenners (1979) 

cirkelmodell (se figur 1) för att förstå hur de olika skyddsfaktorerna verkar i de olika 

systemen. Samt att vi med hjälp av teorin kan försöka finna länkar mellan systemen som på så 

sätt främjar barnets utveckling (Bronfenbrenner 1979). Överlag anser vi att den 

utvecklingsekologiska teorin bidrar till att få ett bredare perspektiv på hur skyddsfaktorer 

verkar. 

Anknytningsteori och Salutogent perspektiv ämnar vi att använda för att ge oss mer specifik 

kunskap om de skyddsfaktorer vi redovisar i resultatdelen. Teorierna har valts i likhet med 

den utvecklingsekologiska teorin med tanke på vilka skyddsfaktorer vi tidigare tagit del av i 

forskningen. Exempelvis har vi med hjälp av tidigare forskning haft kännedom om att 

relationer varit en viktig del för barn i riskmiljöer (Iwaniec, Larkin & Higgins 2005; Jenkins 

& Smith 1990). Därför har vi ansett att anknytningsteori varit en god teoretisk modell för att 

fördjupa en analys av olika relationer som barnen upplever som viktiga. 

Slutligen har ett Salutogent perspektiv valts för att förklara de individuella faktorer vi funnit i 

resultatdelen. I den tidigare forskningen noterade vi att det fanns återkommande teman om 

enskilda skyddsfaktorer som härstammade från barnets individuella egenskaper (Jessor et al. 

1995). Känslan av sammanhang (KASAM) valdes för dess förmåga att kunna förklara hur 

barn trots uppväxt i en riskmiljö kan uttrycka en meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 

(Antonovsky 1987). 

4.1 Anknytningsteori 

Anknytningsteori är en teori som ger en förståelse för barns behov av personer att knyta an till 

under deras uppväxt. Främst har anknytningsteori sin grund under barnets första år under 

uppväxten, men anknytningsteorin har även kommit fram till att det under senare år under 

barnets uppväxt finns en betydelse för barnets behov av närhet och trygghet att det finns 

någon person som denne kan knyta an till. Följaktligen har anknytningsprocesser fortfarande 
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en roll att spela hos barnet när det kommer till relationer under livet, men att denna succesivt 

blir mindre nödvändig för barnet att överleva. Därför går det att sammanfatta skillnaden 

mellan anknytning i spädbarnsålder till anknytning i senare livet till att det rent evolutionärt 

och biologiskt är av större vikt för barnet att ha en trygg anknytning under sina första år 

(Broberg et al. 2006). 

För att enklare definiera vad en anknytningsrelation är finns det fem kriterier som 

sammanfattar och förklarar ett känslomässigt band till en annan individ. 

Gemensamt för sådana band [känslomässiga] är att de: 

1. har varaktighet över tid 

2. riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar 

3. har känslomässiga relevans för individen 

4. kännetecknas av att personerna söker varandras närhet 

5. innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från den 

andre” (Broberg et al. 2006 s. 55). 

Vad som senare definieras som en anknytningsrelation är de relationer som innefattar 

samtliga av de fem ovanstående kriterierna samt att ett kompletterande kriterie uppfyllts, 

nämligen “[...] att den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin 

anknytningsperson.” (Broberg et al. 2006 s. 55). Om individen i relationen får sin önskan om 

trygghet och beskydd uppfylld så skapas en trygg anknytning till denne personen och då 

individen blir nekad trygghet och beskydd skapas istället en otrygg anknytning (Broberg et al. 

2006). 

Oavsett om en relation är en anknytningsrelation eller ett känslomässigt band till en annan 

individ är det av vikt för barnet att det finns personer i dennes närhet som kan uppfylla barnets 

behov av skydd och närhet (Broberg et al. 2006). I vårt examensarbete kommer vi därför att 

leta efter skyddsfaktorer som kan falla under beskrivningen av en anknytningsrelation eller ett 

känslomässigt band till personer i barnets närhet. Med hjälp av de kriterier som tidigare 

formulerats kommer vi att kunna leta efter relationer som har en betydelse för barnet och 

således kan agera som en skyddsfaktor. Detta med anledning av den betydelse trygga 

relationer har för barnet och att detta agerar som en skyddsfaktor för barnet (Chen 2013; 

Iwaniec, Larkin & Higgins 2005; Jenkins & Smith 1990). 
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4.2 KASAM 

KASAM har sitt ursprung i det salutogena perspektivet som utvecklades av Aaron 

Antonovsky. Det är en akronym av Känsla Av SAMmanhang och ger oss en förståelse för 

vikten av att ett barn känner sig som en del i ett sammanhang för att utvecklas och frodas. Det 

salutogena perspektivet har fokus på de faktorerna gagnar hälsan och inte orsakar sjukdom 

eller emotionellt lidande (Antonovsky 1987). 

Antonovsky (1987) menar att KASAM består av tre centrala komponenter; Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Han beskriver begriplighet på följande sätt: 

Den syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig snarare än som brus - dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, 

oväntad, oförklarlig (Antonovsky 1987, s. 44). 

Antonovsky valde att definiera hanterbarhet som, “[...] den grad till vilken man upplever att 

det står resurser till ens förfogande, men hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av 

de stimuli som man bombarderas av.” (Antonovsky 1987, s. 45). Den tredje komponenten, 

meningsfullhet, ses som begreppets motivationskomponent. Den beskrivs som: 

[...] i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 

investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar välkomna 

snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan (Antonovsky 1987, s. 44). 

Att människan känner att hon befinner sig i ett sammanhang är på många sätt gynnande och är 

applicerbart på barn likväl som på vuxna. KASAM kan ses som en dimension med två 

ytterligheter där ett barn kan placera sig var som helst mellan de två punkterna. Genom att 

göra ett test går det att se om ett barn har en hög eller låg känsla av sammanhang, där ett högt 

värde och en stark känsla av sammanhang innebär en ökad förmåga till att hantera utmaningar 

i livet (Antonovsky 1987). 

I vår studie söker vi efter skyddsfaktorer i självbiografisk litteratur, fokus på just 

skyddsfaktorer istället för riskfaktorer är att ha ett salutogent perspektiv. Detta stärker 

användandet av detta perspektiv för att få en mer omfattande förståelse av resultatet. Vi har 

även i tidigare forskning sett att barn som befinner i organisatoriska grupper, till exempel 

skola och föreningsverksamhet har större möjlighet att klara sig trots emotionell försummelse 

(Iwaniec, Larkin & Higgins 2005) Andershed och Andershed (2015:1) har även dem 
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konstaterat om ett barn har till exempel skolgång eller en god relation till en förälder klarar 

dem sig bättre mot framtida psykosociala problem än andra barn. Detta kan även ses som att 

barnen får en möjlighet till att skapa sig en mening, ett syfte och ett sammanhang som ligger 

utanför det område som problemet existerar i. Därmed är det inte sagt att ett barn inte kan 

finna en känsla av sammanhang i sin familj trots att dem utsätts för till exempel misshandel 

eller försummelse. Genom att använda oss av ett salutogent perspektiv med KASAM kan vi i 

vår analys förstå hur barn från riskmiljöer använder sig av en känsla av sammanhang som en 

skyddsfaktor. 

4.3 Utvecklingsekologisk teori 

Den utvecklingsekologiska teorin härstammar från forskaren Urie Bronfenbrenners (1979) 

ambition om att problematisera den forskning som bedrevs angående utvecklingspsykologin. 

Bronfenbrenner ville nyansera och problematisera bilden av att människan skulle gå att 

studera enbart utifrån dennes individuella egenskaper. Istället för att enbart placera människan 

i centrum valde Bronfenbrenner att istället analysera människan utifrån flera system som 

omsluter individen (Andersson 2013). Själv valde Bronfenbrenner att jämföra hans synsätt 

med “ryska dockor” som består av dockor i växlande storlekar där de större dockorna 

omvälver de mindre i varierande nivåer. Detta menade han kunde symbolisera variationen och 

komplexiteten mellan systemen (Bronfenbrenner 1979). 

Bronfenbrenner (1979) valde att symbolisera sin teoretiska modell genom en cirkelmodell (Se 

figur 1). Modellen består utav 4 stycken nivåer. Dessa beskrivs som micronivå, mesonivå, 

exonivå och macronivå (Bronfenbrenner 1979). Mer specifikt går det att beskriva nivåerna 

efter exempel på vad de kan innefatta. Micronivån är den miljö som befinner sig närmast 

individen. Exempelvis kan detta röra sig om familj, skola och fritidsmiljöer, så som 

idrottsklubbar. På Mesonivån sker interaktionen mellan Micronivå och Exonivån vilket är 

nivån efter Meso. Vid Exonivån finner vi miljöer och förhållanden som ligger utanför 

individens egna “vardagsverklighet”. Med detta menas att det är en nivå dit en enskild individ 

vanligtvis inte kan påverka de relationer och miljöer som befinner sig på Exonivån. Direkta 

exempel på detta kan vara föräldrarnas arbetsplats, organisationer som skola- och förskola och 

lokalpolitik. Dessa påverkar barnet indirekt men ligger utanför dennes påverkansbara sfär. 

Slutligen går det att beskriva den sista nivån som de allra största och mest komplexa miljöerna 
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och förhållandena som fortfarande påverkar individen. Exempel på detta är samhällskulturella 

normer och värderingar samt övergripande politiska system (Andersson 2013). 

I vårt examensarbete kommer vi använda Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (se 

figur 1) för att strukturera upp de skyddsfaktorer vi finner och för att bilda oss en uppfattning 

om hur de delvis interagerar med barn och närmiljö genom systemen men även för att bilda 

oss en större förståelse för skyddsfaktorernas innebörd för barnet. Genom att använda oss av 

denna modell kommer det även att bilda oss en uppfattning om hur vi inom framtida 

verksamheter för socialt arbete kan konkretisera våra erfarenheter från vårt examensarbete 

och tillföra ett fördjupat perspektiv på vad skyddsfaktorer kan vara och innebära för barn i 

behov av sociala insatser.  

Figur 1 
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5. Resultat och analys 

Nedan kommer våra resultat att presenteras i syfte att besvara vårt syfte samt våra 

frågeställningar. Vi kommer att förstärka våra resultat genom att använda oss av citat för de 

teman som har framkommit under bearbetningen av materialet och detta presenteras under 

tidigare nämnda teman. Dahlborg-Lyckhage (2006) menar att det är viktigt att använda sig av 

citat för att stärka resultatens trovärdighet samt för att läsaren ska fånga innebörden av 

resultatet. 

Vi har valt att strukturera upp resultat- och analyskapitlet efter vilken förmåga vi har att 

applicera våra utvalda teorier inom våra teman och subteman. Anknytningsteori och 

salutogent perspektiv får ses som mer individinriktade teorier som specifikt riktar sig till 

enskilda skyddsfaktorer. I egenskap av mer systembaserad teori kan den 

utvecklingsekologiska teorin, till skillnad från anknytningsteori och salutogent perspektiv 

innefatta samtliga skyddsfaktorer; Av denna anledning har vi valt att presentera vår analys av 

skyddsfaktorerna efter den utvecklingsekologiska teorin under sin egen rubrik. 

5.1 Faktorer utanför hemmiljön 

5.1.1 Skola 

Skolplikten i Sverige gör att utbildningen och skoltiden under barndomen är ett 

återkommande tema i de biografier vi läst. I likhet med vad vi studerat i den tidigare 

forskningen kan vi konstatera att skolan kan vara en plats som agerar som en skyddsfaktor för 

barnen (Andershed & Andershed 2015:1; Iwaniec, Larkins & Higgins 2005). Dock vill vi 

klargöra att om skolan i flera av våra berättelser agerat som skyddsfaktorer har det inte varit 

så för alla. Vidare kan vi klargöra att det finns faktorer inom skolsfären som påverkar hur 

barnen upplever skolgången som positiv eller negativ. Exempelvis relationer till lärare och 

framgångar inom skolan har visat sig ha en betydande effekt för skolgången ska klassificeras 

som en skyddande faktor (Iwaniec, Larkin & Higgins 2005; Chen 2013). Det går därför inte 

att tala om skolgång som en rent generell skyddsfaktor för alla barn. 

I vår genomgång av självbiografierna har vi noterat att skolan i vissa fall agerat som en 

skyddsfaktor. Nedanstående citat (citat 1 & 2) är en representation av de allra tydligaste 

exemplen vi funnit i litteraturen. Talande för både citaten är att de symboliserar en glädje och 

stolthet över skolan. Ord som uppskattning, bekräftad och duktig är talande för att barnen haft 

positiva upplevelser av sin skoltid. Det första citatet (citat 1) talar även om problematiken 
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omkring och skyddsfaktorernas förmåga att förändras över tid. Enligt Chen (2013) har 

tidsperioden och kontinuiteten av skyddsfaktorer en betydelse för hur starkt och väl den 

agerar för barnet. Därför drar vi slutsatsen att skyddsfaktorn som synliggörs i första citatet 

inte varit närvarande under hela barnets uppväxt, vilket tyder på att skyddsfaktorn betydelse 

inte varit maximal i sammanhanget. Dock vill vi vara noga med att inte undervärdera effekten 

av skyddsfaktorn i något av våra redovisade citat. Inte bara agerar skyddsfaktorn här som ett 

konkret skydd då det tar barnet fysiskt från den riskmiljön som finns i hemmet, utan 

skolgången kan även ge en effekt av att barnens självförtroende och känsla av trygghet stärks 

(jmf Andershed & Andershed 2015:1). Detta kan vara en förklaring till att skyddsfaktorn ger 

en reducerad effekt av närvarande riskfaktorer hos barnet. 

Citat 1 

Under de första skolåren trivdes hon utmärkt i skolan och var en av de duktigaste i 

klassen. Klassrummet var en fristad, där hon fick lugn och ro och blev uppskattad 

och bekräftad av lärare och kamrater (Cras & Cras 2007, s. 12). 

Citat 2 

Herregud vad jag var duktig! [...] När jag var tio-elva hade jag ett program: Först 

var det skolan förstås, flitiga skolflickan. Sen gick jag i körsång och solosång och 

musikdramatik på fritiden. Dansa började jag också med [...] Jag fattar inte hur jag 

hann med. Men jag tyckte faktiskt att det var roligt. Det var så skönt att ha något 

att tänka på hela tiden, att vara upptagen och bli uppskattad (Widerberg, Walter-

Lax & Wennerstrand 2000, s. 18). 

5.1.2 Fritidsaktiviteter 

I likhet med skolan som en skyddsfaktor finns det flera faktorer som agerar på ett liknande 

sätt gentemot barnet. Dem allra tydligaste aspekten av detta symboliseras i citat 4 där en 

viktig fras lyder: “[...] men bara att få komma hemifrån, få en paus från skiten, var härligt”. 

En direkt likhet mellan skolan som skyddsfaktor och fritidsaktiviteter är att de båda oftast 

placerar barnet rent fysiskt utanför hemmiljön. Citatet berättar för oss att det var en aspekt 

som var särskilt viktig för barnet i berättelsen. 

En annan direkt likhet är det faktum att fritidsaktiviteter så som idrott kan vara en viktig 

skyddsfaktor för barnet då det kan stärka barnets självkänsla och ge de bekräftelse som 

möjligtvis inte alltid är lika närvarande i hemmiljön. Citat 3 talar om för oss att barnet i 

berättelsen får ett mer självsäkert uppträdande. Citatet är taget ur kontexten att barnet i 
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självbiografin har börjat att allt mer engagera sig i idrotten. Att fritidsaktiviteter är en viktig 

skyddsfaktor för barn i riskmiljöer är något som vi tidigare observerat i vår tidigare forskning 

(Iwaniec, Larkin & Higgins 2005; Andershed & Andershed 2015:2). 

Vi kan med andra ord dela upp fritidsaktiviteter i två delar. I den ena delen finner vi känslan 

av säkerhet och trygghet då detta är en miljö som kan ses som avskärmad från barnets 

riskmiljö i hemmet, vilket stöds av Anderhed och Andershed (2015:2). I den andra delen 

finner vi hur fritidsaktiviteter så som idrott kan agera som ett sätt för barnet att få bekräftelse 

och beröm (jmf Iwaniec, Larkin & Higgins 2005). 

Citat 3 

Han har med tiden kommit igång fint socialt och har med tiden blivit allt mer 

självsäker och betydligt djärvare i sitt uppträdande. Idrotten spelar en allt större 

roll i hans liv (Cras & Cras 2007, s. 163). 

Citat 4 

Så småningom började folk som vi kände ana att allt inte stod rätt till. Min moster 

t.ex. tog ut både mej och syrran på alla möjliga roliga saker så ofta hon kunde. 

Styvfarsans kusin ställde också upp. Det blev mest han och jag. Vi gick på 

fotbollsmatcher och han fick mej att börja brottas. Ibland var det inte så kul, men 

bara att få komma hemifrån, få en paus från skiten, var härligt (Widerberg, Walter-

Lax & Wennerstrand 2000, s. 106). 

5.1.3 Tillflyktsort 

Tillflyktsort har varit ett återkommande subtema i de självbiografier vi läst. Det är även i 

likhet med skola och fritidsaktiviteter ofta en fysisk plats dit barnen kan ta sig där de befinner 

sig utanför hemmiljön. Ofta handlar det även om att det finns någon relation till personerna 

som befinner sig vid tillflyktsorterna. I citat 5 och 7 framgår det att det även finns en mormor 

eller en farmor som tar hand om barnen vid tillflyktsorten. Det är en relation och ett 

förtroende för en annan vuxen människa som stärker barnets känsla av trygghet (jmf 

Andershed & Andershed 2015:2). 

Citat 5 

Flera gånger måste vi fly ur lägenheten [...] Vi gick ner till centrum och tog bussen 

till mormor. Där var det lugnt och skönt. Jag fick kakor och läsk. Så bäddade dom 

ner mej i soffan. Jag somnade till mammas och mormors mumlande röster 

(Widerberg, Walter-Lax & Wennerstrand 2000, ss. 16-17). 
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Citat 6 

Under somrarna på pappas kusiners landställe hade hon inga urinvägsinfektioner 

och flytningar och inga problem med spruckna blodkärl i slidan och runt 

ändtarmen. Det hade hon alltid annars (Lytsy & Olson 2003, s. 35). 

Citat 7 

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

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

henne i Stockholm (Gustafsson 2006, s. 74). 

5.2 Relationer 

5.2.1 Förälder-barn relation 

Relationer som skyddsfaktor är något som varit återkommande i samtliga av de 

självbiografier vi tagit del av under uppsatsskrivandet. Relationernas art och vilken effekt de 

tillsynes beskrivits haft för barnet har dock varit varierande. Anknytningsteori lär oss att barn 

framförallt, men även vuxna har ett behov av trygga relationer (Broberg et al. 2006). En 

relation kan kategoriseras som trygg när individen aktivt söker skydd och trygghet hos en 

annan person. Då barnet upplever att behovet blir besvarat så går relationen att kategoriseras 

som trygg. På liknande sätt kan vi kategorisera en relation som otrygg när individen inte får 

det stöd den söker hos den andre personen (Broberg et al. 2006). 

Gällande relationen till en förälder har vi noterat att det oftast finns en ambivalens hos barnen 

angående sina föräldrar i de fall föräldrarna även är en kärna till den destruktiva situationen de 

utsätts för. I citat 9 beskriver Jackie Ferm (Ferm & Brising 2015) om hur hennes pappa varit 

en person som haft stor betydelse för henne. Samtidigt som citatet tydliggör att pappan inte 

fanns närvarande rent fysiskt hade han en tryggande effekt. Relationen och effekten av deras 

relation är komplex att beskriva då pappan var en stor anledning till att Ferm hamnade i 

riskmiljöer under sin uppväxt. Vi kan i kontexten risk- och skyddsfaktorer beskriva pappan 

som både en riskfaktor och en skyddsfaktor. Skyddsfaktorn får i detta fall symbolisera en 

förmildrande omständighet hos pappan som gav sitt barn ett delvis skydd genom att 

symbolisera sin kärlek genom sina brev till sin dotter och genom sin närvaro under hans 

permissioner från fängelset. Vidare tog pappan på sig en roll som vårdnadshavare trots att han 

oftast inte fysiskt kunde närvara i hennes liv oftast skedde detta genom brev till dottern. Att 

föräldrar engagerar sig i sina barn på ett sätt som gör att barnen känner sig sedda och hörda 
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har en betydelse för hur barnet utvecklas (Andershed & Andershed 2015:2; Jessor et al. 1995; 

Chen 2013).  

Anknytningsteorin kan förklara Ferms (2015) ambivalens genom ett av tre 

anknytningsmönster, nämligen “otrygg ambivalent” anknytningsmönster. Förklaringen kan 

ligga i att Jackie under sin uppväxt inte fått den trygghet hon efterfrågat av sin pappa när hon 

sökt skydd och trygghet hos honom (jmf Broberg et al. 2006). Resultatet blir att barnet i fråga 

lär sig att stänga av sina anknytningssignaler för att kunna aktivera dessa när behovet är som 

störst. Problematiken för barnet blir då att den tvingas att hantera mycket av sina av 

livsutmaningar på egen hand när barnet inte riktigt är moget för det (Broberg et al. 2006). 

Citat 8 är något enklare att tyda eftersom det direkt berättar om hur barnet uppfattar att 

pappan genuint bryr sig om honom och visar sitt stöd och sin kärlek till sitt barn. Citatet 

kommer ur kontexten att bokens protagonist Johan nyligen flyttat till sin pappa som han inte 

haft kontakt med under flera år.  

Citat 8 

Trots allt tyckte jag ju ofta att det var roligt att sitta med pappa och diskutera. Jag 

kände att jag fick respekt och att jag tvingades använda geniknölarna. Men 

egentligen var det nog känslorna det gällde - han lyckades mer och mer tränga 

igenom den där muren av hat som jag hade byggt upp [...] Pappas ord och åsikter 

hade trots allt börjat tränga igenom. Dessutom hade jag äntligen förstått att han 

älskade mej [...] (Widerberg, Walter-Lax & Wennerstrand 2000, ss. 157-159). 

Citat 9 

Pappa uppfostrade mig på distans via vår korrespondens och fast han aldrig fanns 

vid min sida gav han mig väldigt mycket genom sina brev. Jag har alltid känt mig 

älskad av honom (Ferm & Brising 2015, s. 11). 

5.2.2 Kärleksrelation 

Kärleksrelationer har inte varit lika vanligt förekommande för individerna i våra berättelser. 

Delvis kan detta förklaras med att böckerna till en större del utspelar sig under deras barndom 

varvid en kärleksrelation inte är aktuellt förrän barnet hunnit nå senare delen av deras tonår. 

Citat 10 speglar vikten av att ha en nära relation till någon man litar på. Att nära relationer har 

en skyddande effekt hos barn visar ett flertal studier (Iwaniec, Larkin & Higgins 2005; 

Jenkins & Smith 1990; Andershed & Andershed 2015:2). Vi kan även konstatera att 
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protagonisten i berättelsen har en trygg relation till sin flickvän och att detta skapar en 

trygghet och ett stöd för honom i livet (jmf Broberg et al. 2006). 

Citat 10 

En tid funderade han till och med på att ta livet av sig. Han orkade inte leva längre. 

Men Theresé [flickvän] stannade kvar hos honom. Hon gick ingenstans [...] (Cras 

& Cras 2007, s. 178). 

5.2.3 Syskonrelation 

Återigen framgår det att just relationer har en stor betydelse för barnen under deras uppväxt. I 

citat 11 och 12 speglas relationen mellan syskonen och hur den kan stärka barnen under deras 

uppväxt. Likt vad vi tidigare nämnt om kärleksrelationer, ger en god syskonrelation en 

trygghet för barnen. Relationen till syskonen skiljer sig dock åt på det sätt att syskonen oftast 

lever under samma riskmiljö. Barnen i böckerna framhäver ofta vilket stöd deras syskon varit 

under deras uppväxt och hur de kommit närmare varandra (Eriksson 2009; Cras & Cras 

2007). Allt i berättelserna tyder på att syskonen alltid ställer upp för varandra när det blir en 

allvarlig eller hotande situation. Relationen kan således beskrivas som trygg mellan syskonen 

i den bemärkelse att de finns för varandra när de söker skydd och stöd (Broberg et al. 2006). 

Vidare kan vi konstatera att det finns ett emotionellt band mellan syskonen då de uppfyller 

fem av de kriterier som definierar ett känslomässigt band. Nämligen att relationen är varaktig 

över tid, att relationen är riktad mot en person som inte går att bytas ut, har en känslomässig 

relevans för individen, att de söker varandras närhet samt att individerna upplever obehag när 

de utsätts för ofrivillig separation (jmf Broberg 2006). 

Citat 11 

Jag var också mycket ute i skogen tillsammans med min lillebror. Vi byggde upp 

magiska världar tillsammans (Ferm 2015, s. 74). 

Citat 12 

Om Helena [storasyster] får höra att Tomas är utsatt för något känner hon som 

storasyster ett stort ansvar och skyndar till hans hjälp (Cras & Cras 2007, s. 89). 

5.2.4 Relation till utomstående vuxen 

Relationen till en utomstående vuxen är något mer specifikt och inte lika frekvent 

återkommande i våra berättelser. De citat vi valt ut symboliserar betydelsen av dessa personer. 

Vår tolkning och definition av utomstående vuxna är personer som står utanför den innersta 
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familjen. Därför har vi ett par böcker som innefattar en trygg relation till anhöriga så som 

farmor, farfar, mormor med flera Linderborg (2007) och Eriksson (2009) är exempel på 

böcker där mor- eller farföräldrar haft en större betydelse i barnens liv. Denna typ av relation 

symboliseras av citat 15. 

En annan typ av relation som kan ha betydelse för barnet är en relation till någon 

professionsarbetare som exempelvis kurator eller läkare. Detta symboliseras i citat 13 och 14. 

Dessa är personer som barnet känner förtroende för. Det kan liknas med den funktion som vi 

tidigare beskrev under “tillflyktsort”. Både kuratorn och läkaren som återfinns i dessa 

berättelser ger barnet en känsla av trygghet. Nyckelfras i citat 13 är: “Hennes dörr stod alltid 

öppen [...]” (Eriksson 2009 s. 26).  

I självbiografin skriven av Lysty & Olson (2003) kan vi konstatera att det finns ett otryggt 

anknytningsmönster hos barnet då denne blivit utsatt för sexuella övergrepp, fysisk och 

psykisk misshandel sedan hon föddes. Enligt anknytningsteorin är det därför svårt att se hur 

flickan kan ha bildat ett tryggt “anknytningsmönster”. Anknytningsmönster är det mönster 

som agerar som en mall för barnets framtida relationer med andra (Broberg et al. 2006). Detta 

mönster skapas genom interaktionen med föräldrarna under barnets mest kritiska 

utvecklingsfas under barnets första år. Det går att se detta mönster som ett sedan tidigare 

inprogrammerat förhållningssätt gentemot andra personer i barnets närhet. Mönstret skapar 

barnets förmåga att känna tillit och trygghet till andra personer baserat på tidigare erfarenheter 

från föräldrarna (Broberg et al. 2006). Det är därför intressant att citat 14 visar på att barnet, 

trots dess otrygga anknytningsmönster som skapats genom interaktionen med föräldrarna, har 

en förmåga att känna trygghet och tillit till andra människor. 

Citat 13 

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

härbärgera och lyssna, hon kunde ställa krav och bli arg. Hon blev en otroligt 

betydande person i mitt liv, en av dem som alltid höll mig flytande, vägrat att låta 

mig gå under. Hennes dörr stod alltid öppen och jag som precis hade vågat släppa 

in någon i mitt hav av äckliga känslor, hade år av hopp och svek att dela med 

henne (Eriksson 2009, s. 26). 

Citat 14 

Hon tyckte om att komma dit. Hon tyckte om doktor Blomgren som var en snäll 

farbror som ville hjälpa henne och som penslade och smörjde så att det gjorde 

mindre ont i underlivet och stjärten. Hon kände sig trygg på hans mottagning. I 
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själva verket var det enda vuxna som han kände sig helt och hållet trygg med 

(Lytsy & Olson 2003, s. 35). 

Citat 15 

Så fort hon försvann ur mitt synfält började jag ropa efter henne. 

“Farmor vart är du?” (Gustafsson 2006, s. 73). 

5.3 Individuella egenskaper 

5.3.1 Sammanhang 

Vår analys visar att flertalet barn som växer upp i har och använder sig av individuella 

skyddsfaktorer. De har lyckas att skapa och förhålla sig till ett sammanhang som ger dem en 

trygghet. Detta betyder dock inte att de accepterar det som händer dem, utan endast att dem 

försöker göra det begripligt, hanterbart och meningsfullt (jmf Antonovsky 1987). 

I citat 16 upplever Therése en meningsfullhet under sitt projektarbete och detta gav henne 

också möjligheten till att hantera hennes övriga livssituation med en mamma som lider av 

psykisk ohälsa. Likt citat 17 uttrycker Åsa Linderborg en meningsfullhet i att delta i 

partiarbetet, något som gav henne möjligheten att hantera hennes livsupplevelser från ett liv 

med en alkoholmissbrukande pappa. Citat 18 beskriver Calles upplevelse och känsla av att gå 

med i en organisation som ger honom en positiv känsla. Han skapar sig själv ett tydligt 

sammanhang där han känner en meningsfullhet och ett sätt för att göra sin vardag begriplig 

och hanterbar. 

För att mäta känslan av sammanhang menar Antonovsky (1987) att detta görs genom ett 

formulär som fylls av personen i fråga. Även om vi inte kan mäta detta i vårt resultat måste vi 

ta personerna egna upplevelser i största beaktning. Dessa tre citat speglar delar av tre helt 

unika upplevelser av tre unika barn som alla skapat sig en känsla av sammanhang. De 

uttrycker alla en upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (jmf 

Antonovsky 1987). Detta är viktigt, då en känsla av sammanhang ger barn en trygghet och 

möjlighet till att hantera utmaningar i livet (jmf Antonovsky 1987). 

Genom att dessa barn fått eller på eget initiativ skapat sig en känsla av sammanhang, vare sig 

det är i en politisk organisation, nazistorganisation eller genom ett skolprojekt beskriver dem 

en upplevelse av att de även klarat av livets utmaningar på ett lättare sätt (jmf Antonovsky 

1987). Att få delta och finna sig en plats i en förening, organisation eller likande menar både 
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Iwaniec, Larkin och Higgins (2005) samt Andershed och Andershed (2015:1) kan fungera 

som en skyddsfaktor. 

Däremot är det inte sagt att en skyddsfaktor alltid fungerar som en skyddsfaktor. I Calles 

situation är han i behov av att skapa sig ett sammanhang utanför familjen med kompisar och 

han beskriver det som ett lyft. I enlighet med Iwaniec, Larkin och Higgins (2005) fungerar 

Calles deltagande i den gemenskapen som en skyddsfaktor, men Andershed och Anderhed 

(2015:1) tillägger att problematiska vänskapsrelationer kan ha negativa konsekvenser för 

barn. Detta är ett intressant resultat eftersom detta har fungerat som en skyddsfaktor för Calle, 

vilket inte går att generalisera till alla barn. 

Citat 16 

Som projektarbete skulle vi starta en stödgrupp för tjejer som precis som vi hade 

en förälder som missbrukade eller var psykiskt sjuk [...] Vi skulle rädda världen. 

Fulla av den energi som vi gav varandra presenterade vi idén för vår lärare [...] 

Maskrosbarn blev vårt kall i livet [...] (Eriksson 2009, ss. 221-222). 

Citat 17 

Jag började följa med mamma på partimöten [...] Partiarbetet blev ett 

meningsskapande gemensamt projekt [...] Jag var tonåring men behövde inte 

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

på jorden (Linderborg 2007, s. 182). 

Citat 18 

Det fanns mycket nassar i X-stad visade det sig. Där var dom heller inte enbart lite 

allmänt störiga och främlingsfientliga  [...] och några var med i en 

nasseorganisation som hade startats för bara några månader sedan. Jag gillade 

dom. Efter några veckor organiserade jag mej. Det kändes bra. Och det var 

verkligen ett lyft att äntligen få kompisar (Widerberg, Walter-Lax & Wennerstrand 

2000, s. 123). 

5.4 Att förstå resultatet utifrån utvecklingsekologisk teori 

I vårt resultat har vi funnit vad vi anser vara ett flertal varierande skyddsfaktorer. Vi har 

förklarat hur dessa fungerar utifrån ett salutogent och anknytningsteoretiskt perspektiv. Vid en 

kort överblick över skyddsfaktorerna framkommer det dock att majoriteten av dessa inte är 

särskilt utspridda enligt den utvecklingsekologiska modellen. De allra flesta berör familjen, 

vänner, fritidsaktivitet, tillflyktsorter och övriga relationer. Dessa kan vi koppla till den cirkel 

som befinner närmast barnet självt, det vill säga microsystemet (se figur 1). Bronfenbrenner 
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(1979) argumenterade för att en individs utveckling främjas när det finns flera länkar inom de 

olika nivåerna, micro-, meso- och exosystemet. Teorin byggde på att det för ett barn är 

särskilt viktigt att få vara indirekt delaktig i både micro- och exosystemet (Bronfenbrenner 

1979). 

Av vad vi tagit del av finns det inte särskilt många länkar mellan systemen rent generellt för 

barnen. Ofta består deras vardag av skola, familj och kamratrelationer som vistas inom samma 

micronivå. Problematiken menade Bronfenbrenner (1979) är här att de faktorer, händelser och 

personer som vistas inom samma micronivå inte har en naturlig “länk” dem emellan. 

Exempelvis har flera av barnen uttryckt att de inte tog hem sina kamrater till hemmiljön av 

rädsla för att deras situation i hemmet skulle bli offentlig för deras vänner (Eriksson 2009; 

Gustafsson 2006). Den enda länken mellan kamraterna och hemmiljön blir barnet själv, vilket 

kan liknas med en “ensamlänk” (Bronfenbrenner 1979). Det finns flera exempel på 

“ensamlänkar” hos barnen i de berättelser vi tagit del av. Barnen känner ofta en skam för 

föräldrarnas tillstånd, exempelvis vid psykisk ohälsa och missbruk (Cras & Cras 2007; 

Gustafsson 2006; Linderborg 2007; Eriksson 2009). I andra fall har de även handlat om att 

föräldrarna inte varit kapabla att vara en “länk” för barnen mellan systemen, då föräldrarna 

antingen varit fast i narkotikaberoende som gjort att de varit oförmögna att stödja barnen eller 

som i boken om Jackie Ferms uppväxt där pappan suttit i fängelse under hennes uppväxt 

(Cras & Cras 2007; Ferm & Brising 2015). 

För en optimal utveckling hos barnen hade Bronfenbrenner (1979) teorier om att det finns 

behov av länkar mellan systemen, både inom samma nivå exempelvis microsystemet men 

även mellan micro- och exosystemet. Att barn känner trygghet och känner att de utvecklas är 

skyddsfaktorer av betydelse för barn eftersom dessa minskar risken för social problematik 

(Andershed & Andershed 2015:1). En parallell kan dras mellan Bronfenbrenners (1979) teori 

om att barnens utveckling främjas i de fall det finns länkar mellan systemen, då länkarna 

främjar barnets utveckling. Utveckling som i sin tur främjar positiva framgångar, som kan 

kännetecknas som betydande skyddsfaktorer enligt Anderhed & Andershed (2015:1). 

Enligt Bronfenbrenners (1979) teori om länkar finns det därför belägg för att relationer är 

särskilt viktiga för barnen. Detta då relationer inom och mellan systemen agerar positivt i 

förhållande till barnets utveckling (Bronfenbrenner 1979). Fler relationer och större 

umgängeskrets ökar nätverken inom systemen och därmed förståelsen för omkringliggande 

system. Exempelvis är vuxenrelationer av särskild vikt för barn då vuxna på förhand har en 

större förståelse för de mer omfattande exo- och macrosystemen (Bronfenbrenner 1979). 
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Vuxna agerar i dessa fall som “informanter” för barnen och kan förklara vad som väntar i 

samhället och i de kringliggande systemen. Bronfenbrenner (1979) menade att detta var en 

svagare länk än om exempelvis barnet hade en konkret person inom mesosystemet som kunde 

befinna sig tillsammans med barnet mellan de olika systemet. Men Bronfenbrenner (1979) var 

fortfarande tydlig med att vuxna som informanter fungerar positivt för barnets utveckling. 

Detta kan förklara varför relationer till vuxna varit en prioriterad skyddsfaktor i flera studier 

vi tagit del av (Iwaniec, Larkin & Higgins 2005; Jenkins & Smith). I berättelserna vi tagit del 

av har relationen till en vuxen varit en utmärkande skyddsfaktor i flera självbiografier 

(Eriksson 2009; Widerberg, Walter-Lax & Wennerstrand 2000; Gustafsson 2006). De vuxna i 

dessa relationer har agerat som informanter till barnen i enlighet med vad Bronfenbrenner 

(1979) teoretiserat om. I några fall av självbiografierna har denna relation fungerat som ett 

substitut för relationen till föräldrarna då dessa inte kunnat agera som informanter åt barnen, 

med anledning av missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. I biografin om Wennerstrand 

(2000) beskriver följande citat hur protagonistens pappa som nyligen återförenats med sin son 

agerar som informant åt barnet: “Trots allt tyckte jag ju ofta att det var roligt att sitta med 

pappa och diskutera. Jag kände att jag fick respekt och att jag tvingades använda 

geniknölarna” (Widerberg, Walter-Lax & Wennerstrand 2000, s.157). Det beskrivs i boken 

hur pappan förklarade hur han ser på samhället och hur samhället fungerar med normer, 

värderingar, politik etc. Det går att se detta som ett sätt för pappan att agera informant åt sin 

son och därmed bilda sonen en större uppfattning om vad som befinner sig i de 

omkringliggande systemen. 

Då vi tidigare konstaterat att en större förståelse för systemen enligt Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska teori skapar en bättre grund för barnet att utvecklas, kan vi genom detta 

resonemang knyta an till flera skyddsfaktorer som bidrar på liknande sätt. Exempelvis kan vi 

konstatera att tillhörighet till olika organisationer skapar ett större socialt nätverk, som i sin 

tur skapar en större andel potentiella länkar till de olika systemen. I Linderborgs (2007) 

självbiografi finns dessutom en konkret länk till exosystemet då hon är aktiv i en politisk 

verksamhet med inflytande över både exo- och macrosystem. Vidare kan vi notera att 

Linderborg är en av de få berättelser som hade en direkt relation till en person som agerade 

inom mesosystemet. Alltså att denna person har en koppling mellan exosystemet och 

microsystemet för individen i mitten av modellen (Bronfenbrenner 1979). I fallet Linderborg 

(2007) är denna länk hennes mamma som är en “primärlänk” mellan båda Linderborgs micro- 

och exosystem (jmf Bronfenbrenner 1979). 
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Avslutande reflektion angående den utvecklingsekologiska teorin är att vi noterat att det i 

flera fall av den självbiografiska litteraturen saknats naturliga länkar mellan systemen eller att 

det varit svaga länkar som funnits närvarande hos barnen. Det skapar för oss en ökad 

förståelse för att barn som växer upp i riskmiljöer har sämre förutsättningar att utvecklas i 

jämförelse med barn som lever under stabilare familjeförhållanden. Särskilt viktigt har 

relationer till barnen visat sig vara eftersom de öppnar upp för flera länkar mellan systemen 

(jmf Bronfenbrenner 1979). 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Genom denna studie har vi funnit resultat för totalt åtta (8) olika skyddsfaktorer som haft en 

inverkan på barn under deras uppväxt. Dessa är: Fritidsaktiviteter, Skola, Tillflyktsort, 

Kärleksrelation, Förälder-barn relation, Syskonrelation, Relation till utomstående vuxen och 

Sammanhang. På dessa olika subteman har vi applicerat tre (3) olika teorier för att ge en 

större förståelse för hur skyddsfaktorer fungerar i ett barns liv. Genom detta har vi visat på att 

barn som växer upp under riskmiljöer har nytta av en rad olika skyddsfaktorer för att undvika 

ett negativt utfall längre fram i livet. Till exempel normbrytande beteende, psykosocial ohälsa 

och missbruk. 

I avsnittet “Faktorer utanför hemmiljön” åskådliggörs hur betydelsefulla dessa skyddsfaktorer 

är. Genom att barn får möjlighet till exempelvis fritidsaktiviteter eller en trygg skolgång kan 

de använda det som ett “andningshål” för att kunna hantera de utmaningar barnet ställs inför i 

hemmet. Samtidigt ger framgångar i skola och idrott ökat självförtroende samt tilltro till den 

egna förmågan, vilket också möjliggör en större hanterbarhet hos barnet. I det andra avsnittet 

“Relationer” förstås hur essentiell relationer till andra personer är för ett barns utveckling mot 

en gynnsam framtid. Resultatet visar att barn som har trygga relationer till en förälder, ett 

syskon eller utomstående vuxen har möjlighet att ge barnet en trygghet och distans till de 

förhållanden som finns i hemmet. I det tredje avsnittet “Individuella egenskaper” synliggörs 

vikten för barn att få en känsla av sammanhang. Det har visat sig genom att barnen har fått 

hjälp eller själva skapat förutsättningar för detta. Vare sig det är genom en organisation, i den 

egna familjen eller genom en aktivitet visar resultatet att de klarat livets utmaningar på ett 

enklare sätt. 

Utöver vårt resultat har vi även funnit antydningar till andra skyddsfaktorer så som 

försvarsmekanismer. Men då detta endast har visat sig sporadisk och i begränsad litteratur har 

det inte tagits med, eftersom vi inte kan styrka detta fynd. 
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Gemensamt för de teman är att de kan ses genom den utvecklingsekologiska teorin av Urie 

Bronfenbrenner som presenteras i det fjärde avsnittet. Bronfenbrenner (1979) hade teorier om 

att individer som har flera länkar mellan macro, meso, exo och microsystemen har bättre 

förutsättningar att få en gynnsam utveckling under uppväxten. I de relationer vi funnit i vårt 

resultat har vi kunnat visa på att flera av de relationer vi uppfattat som skyddande faktorer för 

barnen också kan fungera som länkar till övriga system enligt Bronfenbrenners (1979) 

teoretiska modell. I likhet med relationer som en länk till övriga system har också en liknande 

slutsats dragits av fritidsaktiviteter, organisationer och skola då dessa skapar möjligheter för 

barnen att vidga sina sociala nätverk och på så sätt få fler potentiella länkar till systemen i 

modellen. 

Vi kan även allmänt säga att vi i vårt resultat inte kan uttala oss om vilka skyddsfaktorer har 

haft störst respektive minst effekt eller dra en slutsats om varför personerna som beskrivs i 

självbiografierna har växt upp till att leva ett liv fritt från missbruk och psykisk ohälsa. Vi kan 

däremot säga att skyddsfaktorer har en positiv inverkan på barns utveckling om de är 

exponerade för risker i hemmiljön och att skyddsfaktorerna ger barn mer gynnsamma 

förutsättningar för ett normalt vuxet liv och en möjlighet att bryta det mönstret de har fått med 

sig.  
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6. Diskussion 

I vårt examensarbete har vi studerat olika skyddsfaktorer hos barn som växt upp i riskmiljöer. 

Genom att använda oss av självbiografisk litteratur har vi kunnat få ta del av individernas 

egna upplevelser av deras uppväxt. Vi har kunnat notera att det funnits en varierande grad av 

skyddsfaktorer hos samtliga av barnen som omnämns i böckerna. Vi anser att vårt resultat 

speglar en tendens till att relationer haft en god skyddande effekt för individerna i 

berättelserna. Därtill kan vi även konstatera att barnen i berättelserna vid flera tillfällen 

beskrivit vilken betydelse det haft för dem att “komma ifrån” hemmiljön. Att de fått komma 

till en annan miljö där de kunnat känna sig trygga. Vilken typ av miljö och hur relationen med 

personerna som vistas där har varit varierande. Vid vissa tillfällen har det rört sig om 

släktingar vilket förstärkt barnens behov av trygga relationer. Men fritidsaktiviteter och 

skolgång har varit utmärkande då de beskrivits som en form av “fristad” för barnen där de kan 

känna sig trygga. 

Om vi tillåter oss att föra över detta resonemang till arbetet inom de sociala myndigheterna 

kan vi dra en parallell till att insatserna som ämnar att ge barnen en lugn och trygg plats under 

en kortare period kan ge en skyddande effekt. Därtill förstärks effekten om det finns en trygg 

relation i den nya miljön. 

Vi har även funnit antydningar till att vara aktiv i en organisation kan leda till en större känsla 

av sammanhang enligt det salutogena perspektivet och KASAM. Organisationen kan 

exempelvis vara en politisk organisation eller en idrottsorganisation, vilket vårt resultat visat 

haft effekt. De faktorer som verkar skyddande i organisationerna är förmågan att skaffa ett 

större kontaktnät samt det faktum att arbete i en organisation bidrar till gemenskap och 

bekräftelse för barnen. Särskilt intressant är arten av två av de politiska organisationerna våra 

individer varit delaktiga i. Wennerstrand (2000) var verksam i en nazistisk organisation 

medan Linderborg (2007) var verksam i en kommunistisk organisation. Två motpoler till 

varandra som tyder och delvis förstärker vårt resonemang om att det främst rör sig om det 

sociala nätverket är det faktum att barnet blir bekräftad av de uppgifter som utförs inom 

organisationen. 

För att spinna vidare på vikten av kontaktnät och kamratrelationer kan vi dra paralleller med 

den utvecklingsekologiska teorin. Bronfenbrenner (1979) hävdade att en individs utveckling 

gynnas av flera individer i sitt kontaktnät då dessa agerar som länkar mellan systemen i 

samhället. 



43 

 

Samtidigt som relationer och kontaktnät är av särskild vikt för ett barn under uppväxten, ser vi 

att arten av relationen har en betydelse då barnet enligt anknytningsteorin gynnas av att 

relationerna är trygga. Detta gäller visserligen alla barn men kan tänkas vara av särskild vikt 

för barn som växer upp i otrygga och riskmiljöer. 

Vi hoppas att vårt examensarbete kan bidra med en ökad förståelse för hur skyddsfaktorer 

agerar för barn som växer upp i riskmiljöer och att det skapar framtida idéer för hur både 

blivande och aktiva socialarbetare kan intervenera kring barn som växer upp i dessa miljöer. 

6.1 Vidare forskning 

Vi ser möjligheter till fortsatt forskning om skyddsfaktorer. Dels vilka skyddsfaktorer som 

existerar och dels vilken betydelse och effekt de har för barn som växer upp i riskmiljöer. 

Detta är ett viktigt forskningsområde då skyddsfaktorer kan minska risken för social 

problematik i framtiden samt att det kan ge barn en mer gynnsam möjlighet till en trygg 

uppväxt. 

Denna studie bygger på empiri från självbiografier. Därför anser vi som ett förslag till vidare 

forskning är att genomföra intervjuer med individer som har växt upp i riskmiljöer. Vi tror att 

intervjuer skulle kunna svara på fler frågor om vikten av skyddsfaktorer och ge svar på ifall 

det finns en skillnad på effekt. Intervju som metod skulle också kunna fånga upp de individer 

som inte haft möjlighet att ge ut en självbiografi eller fått sin historia berättad på annat sätt. 

Vi anser att skyddsfaktorer är ett område som det bör forskas mer på då det kan komma till 

nytta inom det sociala arbetet både nu och i framtiden. 
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Bilaga 1 

Meningsbärande enhet Nyckelord Subtema Tema 

Han har med tiden kommit igång fint 

socialt och har med tiden blivit allt mer 

självsäker och betydligt djärvare i sitt 

uppträdande. Idrotten spelar en allt större 

roll i hans liv (Cras 2007 s.163) 

Självsäker, 

idrott 

Fritidsaktivitet Faktorer 

utanför 

hemmiljön 

Under de första skolåren trivdes hon 

utmärkt i skolan och var en av de 

duktigaste i klassen. Klassrummet var en 

fristad, där hon fick lugn och ro och blev 

uppskattad och bekräftad av lärare och 

kamrater (Cras 2007. s.12). 

Uppskattad, 

bekräftad, 

fristad, lugn 

Skola, 

tillflyktsort 

Faktorer 

utanför 

hemmiljön 

En tid funderade han till och med på att ta 

livet av sig. Han orkade inte leva längre. 

Men Theresé [flickvän] stannade kvar hos 

honom. Hon gick ingenstans [...] (Cras & 

Cras 2007 s.178). 

Stannade kvar Kärleksrelation Relationer 

Om Helena [storasyster] får höra att Tomas 

är utsatt fär något känner hon som 

storasyster ett stort ansvar och skyndar till 

hans hjälp (Cras & Cras 2007 s.89). 

Utsatt, Hjälp Syskonrelation Relationer 

Pappa uppfostrade mig på distans via vår 

korrespondens och fast han aldrig fanns vid 

min sida gav han mig väldigt mycket 

genom sina brev. Jag har alltid känt mig 

älskad av honom. (Ferm & Brising 2015 s. 

11) 

Uppfostrade, 

älskad 

Förälder-barn 

relation 

Relationer 

 

Detta är ett utdrag av och ett exempel av analysmatrisen. 


