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 ABSTRACT  
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children's descriptions of their childhood and how they have handled it as adults 

[translated title] 
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The purpose of this study was to examine how invulnerable children described their 

difficult childhood. The aim was also to understand how the invulnerable children 

handled their difficult childhood both as children and as adults. To examine the purpose 

I read three autobiographies written by Swedish female authors who identify themselves 

as invulnerable children. The results I found after reading and analyzing the content of 

the texts were five themes which were the most central in describing a difficult 

childhood. These were the mother’s lack of care, too much responsibility, the 

relationship between the mother and child, lack of important people in their lives and 

self- image. To understand the five themes which described their childhood I applied the 

concept of risk factors. Parent’s mental illness, criminality and divorce are example of 

risk factors. To explain how the authors described how they handled their difficult 

childhood I used protective factors. Protective factors can be factors outside that help 

the children, for example teachers and friends who care. It can also be factors inside 

themselves, for example social competence. As a conclusion the authors had more risk 

factors then protective factors during their childhood. To survive and protect themselves 

they changed some risk factors to protective factors.  

Key words: invulnerable children, childhood, risk factor, protective factor, 

autobiographies.  
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1. Problemformulering 

Vi har alla en historia, en barndom att se tillbaka på som mer eller mindre har format 

oss till den person vi är idag. För alla är inte barndomen en lycklig tid med minnen av 

kärlek, glädje och trygghet. Det finns en del barn som växer upp utan det som många av 

oss tar för givet. För att alla barn ska få en kärleksfull och trygg uppväxt ratificerades 

1989 Barnkonventionen i Sverige (Hammarberg, 2006). Syftet var att ge barn ett bättre 

skydd och att stärka deras rättigheter. De fyra grundpelarna i konventionen är att alla 

barn har fullt och lika värde, att barns bästa alltid ska sättas i främsta rummet, att alla 

barn har rätt till liv och utveckling och att alla barn ska få göra sig hörda och få påverka 

sin egen situation. Konventionen har fått stor genomslagskraft i världen. Att vi har 

antagit Barnkonventionen i Sverige har bidragit till att den genomsyrar alla lagar som är 

till för att skydda barn (ibid.). Detta är väldigt positivt för utvecklingen att stärka barns 

rättigheter, men det är tyvärr många barn som växer upp utan att deras rättigheter 

tillgodoses. 

De barn vars rättigheter kränks under barndomen och som inte får kärlek och trygghet 

under sin uppväxt, hur klarar de sig? Det är det jag i denna studie vill få kunskap om. I 

slutet av 70- talet talade man om ”superkids” och ”osårbara barn”. Forskarna var 

nyfikna på vad det var som gjorde att vissa barn klarade oerhört svåra 

uppväxtförhållanden. Denna uppfattning ändrades dock under 80- talet då man förstod 

att inget barn är osårbart eller immun mot en svår barndom. Istället kallade man barnen 

”stresståliga” och ”motståndskraftiga barn” (Cronström, 2003). Ett svenskt samlingsord 

för dessa ”stresståliga” och ”motståndskraftiga barn” är maskrosbarn som kommer från 

det norska ordet ”lövetannbarn”. Det är de barn jag kommer att koncentrera mig på i 

min undersökning. Maskrosbarn är ett komplext och intressant begrepp eftersom det 

inte bara har en definition. Detta på grund av att vad en svår barndom är och vad som 

betyder att man klarat av en sådan barndom betyder olika för olika personer.   

I min uppsats kommer jag att läsa självbiografier som är skrivna av maskrosbarn. Deras 

berättelser skildrar deras svåra barndom och hur deras liv har blivit efter uppväxten. Jag 

vill undersöka hur de beskriver en svår uppväxt och vilka riskfaktorer som fanns i deras 

barndom. Min intention är också att ta reda på hur de hanterade sin barndom när de 

växte upp och om det fanns några skyddsfaktorer som kunde stödja dem. Slutligen vill 

jag veta hur de har hanterat sin barndom som vuxna. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna studie är att analysera maskrosbarns självbiografier. Jag vill 

undersöka hur författarna skildrar sina uppväxter utifrån deras egna berättelser. Min 

intention är också att undersöka hur de klarade av den svåra uppväxten som barn, hur de 

som vuxna bearbetat sin barndom och hur de mår idag. Mina frågeställningar är: 

 Hur beskriver författarna en svår uppväxt?  

 Hur hanterade författarna den svåra uppväxten under sin barndom? 

 Hur hanterar författarna sin barndom som vuxna? 

2. Definitioner av begreppet maskrosbarn 

Maskrosbarn är ett komplext begrepp och för att få en större förståelse för begreppet 

kan det definieras på lite olika sätt. Därför följer här nedan några definitioner av 

begreppet. Nordstedts ordbok förklarar det så här: ”Maskrosbarn: barn som lever under 

svåra villkor och lär sig att bemästra dem” (Nordstedts, 1997:691). En annan förklaring 

är Andershed och Andershed (2008) som menar att maskrosbarn är de barn som 

utvecklas normalt eller positivt trots att de har växt upp under riskfyllda förhållanden. 

Emmy Werners (1995) definition av maskrosbarn bygger på det resultat hon fick efter 

att ha gjort en studie på 698 barn som föddes på ön Kauai. Hon menade att trots att 

hälften av barnen hade ett flertal riskfaktorer så klarade de sig bra som vuxna och det 

var på grund av de skyddsfaktorerna som fanns i barnens liv. Exempel på sådana 

skyddsfaktorer enligt Werner (1995) är att barnet har stödjande vuxna personer i sin 

närhet vilket kan vara en mormor eller lärare. En annan skyddsfaktor är att barnet vill 

och har en förmåga att planera exempelvis studier och att hjälpa till hemma. Solveig 

Cronströms (2003) definition av maskrosbarn är barn som vuxit upp med föräldrar som 

har missbruk och/ eller allvarlig psykisk störning och på grund av det inte kan ta hand 

om sig själva eller sina barn. För att vara ett maskrosbarn menar Cronström (2003) 

också att man som vuxen ska kunna behålla ett arbete, ha förmåga att etablera nära 

relationer och behålla dem. 

Jag använder inte entydigt någon av dessa definitioner i min uppsats. Min förhoppning 

är istället att jag med denna uppsats kan ge en bild av vad det kan innebära att vara ett 

maskrosbarn genom författarnas berättelser.   
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3. Tidigare forskning  

Det finns som sagt inte bara en definition av maskrosbarn. Det finns också som jag 

nämnt andra ord för maskrosbarn som stressmotståndiga barn och osårbara barn. 

Dessutom finns det även forskning kring barn som far illa och utsatta barn. Det betyder 

att det är brett ämne med mycket forskning. Till min studie har jag valt att fokusera på 

den forskning som det finns kring barn som växer upp under svåra förhållanden och 

som beskriver vad det är för faktorer som gör att barn klarar av att hantera uppväxten 

och utvecklas positivt. Jag har i följande avsnitt samlat en del av all den forskning som 

det finns kring det ämnet. 

Emmy Werner (1995) var en av de första som forskade kring hur ogynnsamma 

uppväxtförhållanden påverkar individens utveckling och anpassning senare i livet. Året 

var 1955 som Werner tillsammans med ett tvärvetenskapligt team med bland annat 

socialarbetare, psykologer och barnläkare gjorde en prospektiv studie på 698 barn på ön 

Kauai. Teamet följde barnen från födseln till ungefär 35 års ålder. I studien undersökte 

de framför allt två saker. För det första var det barnens sårbarhet, vilket var om barnen 

utvecklades negativt på grund av att de växte upp under riskförhållanden så som 

fattigdom, stress och psykiska störningar hos föräldrarna. Det andra var deras förmåga 

att återhämta sig, det vill säga vilka skyddsfaktorer som hjälpte dem att hantera deras 

uppväxt. En av de viktigaste slutsatserna som studien medförde var barn som i tidig 

ålder har en riskfaktor inte behöver få det så besvärligt som vuxen. Istället är det de barn 

som utsätts för flera och långt pågående riskfaktorer som hade det betydligt svårare att 

ta sig ur och hantera det de varit med om. 

Werner (1995) kom fram till att en del skyddsfaktorer som hjälpte barnen hantera sin 

svåra uppväxt både under sin barndom och efter. Exempel på skyddsfaktorer under 

uppväxten är att det finns andra vuxna än föräldrarna som kunde fungera som förebild. 

Att ha intresse och hobbys var en viktig faktor och även att ha självförtroende och 

förmåga att klara sig själv.   

Michael Rutter (i Werner, 1995) som är en framstående forskare och barnpsykiatriker 

menar att det bästa sättet att hjälpa barn som växer upp under ogynnsamma förhållanden 

är att koncentrera sig och förstärka just de skyddande faktorerna. Exempelvis de 
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skyddsfaktorer som främjar barnens självförtroende och de faktorer som kan minska 

risken för ytterligare riskfaktorer.   

Norman Garmezy var en pionjär inom forskning kring begreppet resilience, som betyder 

”förmågan att komma igen själv”. Han var en av de första som förstod vikten av att 

forska kring hur och varför barn klarar sig trots svåra uppväxtförhållanden (Forinder & 

Hagborg, 2008, Lagerberg & Sundelin, 2000). Garmezy menade att psykisk ohälsa hos 

barns föräldrar är en stor riskfaktor och att det kan leda till förhöjd risk att även barnet 

drabbas av psykisk sjukdom och sociala problem både under uppväxten och som vuxen 

(Forinder & Hagborg, 2008). Radke-Yarrow och Brown (i Lagerberg & Sundelin, 2000) 

har också forskat kring begreppet resilience bland barn som vuxit upp med psykiskt 

sjuka föräldrar. Deras resultat visar att det finns både fysiska och psykiska egenskaper 

som hjälper barnen att hantera deras svåra uppväxtförhållanden. Det är exempelvis att 

vara social och duktig i skolan, intelligent, charmfull och attraktiv.  

Anders Broberg, Kjerstin Almqvist och Tomas Tjus har skrivit boken Klinisk 

Barnpsykologi (2005). Deras fokus är på vilka skyddsfaktorer som kan hjälpa barn som 

lever i svårt utsatta miljöer. Exempel på sådana faktorer är kamratrelationer, social 

kompetens och god problemlösningsförmåga. Deras tankar kommer att fördjupas i min 

”Resultat och analys” del. 

Ett gemensamt drag för den tidigare forskningen är att de som är de främsta forskarna 

på området alla talar om risk- och skyddsfaktorer. Jag tycker det är intressant att Werner 

redan 1955 talade om skyddsfaktorer, även om hennes största fokus då var på 

riskfaktorer. Det som har förändrats sen Werner forskade är att forskningen har bytt 

perspektiv från att koncentrera sig på riskfaktorer till att fokusera på vad som kan hjälpa 

utsatta barn det vill säga skyddsfaktorer. 

4. Teori  

För att få en teoretisk förklaring till författarnas självbiografier har jag till min uppsats 

valt att använda mig av risk- och skyddsfaktorer som förklaringsmodell. Detta för att 

förstå något så komplext som en barndom. Tidigare forskning menar att risk- och 

skyddsfaktorer, både positivt och negativt, påverkar ett barns uppväxt och utveckling. 

Därför har jag valt risk- och skyddsfaktorer för att kunna förstå deras berättelser om 

deras barndom och hur de hanterat den. Nedan kommer jag att redogöra för de 
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teoretiska resonemangen kring risk- och skyddsfaktorer. Sedan kommer jag utifrån 

självbiografiberättelserna tillsammans med risk- och skyddsfaktorer utveckla det 

ytterligare i analysen. 

4.1. Riskfaktorer 

Lagerberg och Sundelin (2000) menar att man kan dela upp riskfaktorer i tre 

huvudområden.  

1. Risker som kan hänföras till barnet: fysisk hälsa, ålder, kön, psykiska problem och 

beteenden. 

2. Risker som kan hänföras till föräldrar: psykisk sjukdom, missbruk, 

utvecklingsstörning, arbetslöshet, kriminalitet. 

3. Risker som kan hänföras till familjen och omgivningen: samlevnadsformer: 

skilsmässa och ensamföräldraskap. Social status: arbetslös, fattigdom, 

boendeförhållanden. Livshändelser: separation, psykisk sjukdom och dödsfall. Föräldra- 

barnrelationen: våld, inkonsekvens. 

Goodyer (i Lagerberg och Sundelin, 2000) menar att man ska betrakta riskfaktorer som 

en process. En riskfaktor betyder inte att barnet får problem utan det handlar om hur 

flera riskfaktorer samverkar och påverkar det enskilda barnet. Om ett barn har fler 

riskfaktorer samtidigt kallas detta för tröskeleffekter. För att en riskfaktor ska bli en risk 

är det av betydelse att se vad som hänt innan risken uppstod och vilket stöd barnet hade 

innan, under och efter. Vad som också är viktigt att ta hänsyn till är vilka resurser och 

förmågor barnet själv har och hur problematisk och hur långvarig risken är (Lagerberg 

& Sundelin, 2000). 

4.2. Skyddsfaktorer 

Skyddsfaktorer är det man i dagens forskning fokuserar på, snarare än problemen och 

riskfaktorer (Lagerberg & Sundelin, 2000, Andershed & Andershed, 2008). 

Skyddsfaktorer är det som gör att vissa barn klarar risker bra och utvecklas trots dåliga 

uppväxtförhållanden. Skyddsfaktorer delas in i tre områden: 

1. Barnet: lätthanterligt temperament, glad, blyg, utåtriktat, låg grad av 

spänningssökande, god intelligens, optimism, nyfikenhet, nära relationer till andra, 
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social kompetens, självförtroende, positivt och deltagande i skolarbetet (Andershed & 

Andershed, 2008). 

2. Familjen: accepterande och responsiva föräldrar, färre än fyra barn, relativt hög 

socioekonomisk status, en god föräldra- barnrelation, föräldrars tillsyn (Andershed & 

Andershed, 2008). 

3. Omgivningen: socialt och emotionellt stöd från omgivningen till exempel mor- och 

farföräldrar, grannar, lärare. Kamrater utan normbrytande beteende, fritidsaktiviteter 

(Andershed & Andershed, 2008). 

Inom denna teori är resilience ett viktigt begrepp. Resilience betyder ”förmågan att 

komma igen själv”. Resilience beskrivs som motståndskraft mot psykiska påfrestningar 

(Forinder & Hagborg, 2008). Det är ett sätt att tänka, alltså att det ger barnet en känsla 

av hopp, optimism och kontroll (Lagerberg & Sundelin, 2000). Andershed och 

Andershed (2008) menar att resilience är en process hos personer som trots vuxit upp i 

riskfyllda miljöer utvecklas positivt. När det finns riskfaktorer i ett barns liv medför 

skyddsfaktorerna att riskfaktorerna mildras (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

5. Metod  

5.1. Val av metod  

Jag har gjort en kvalitativ studie i form av biografiforskning. Det innebär att jag har läst 

självbiografier. För att analysera biografierna har jag till min hjälp använt mig av 

kvalitativ innehållsanalys, vilket kommer att beskrivas mer om i ”Genomförandet” 

längre ner.  

Biografiforskning är en kvalitativ metod som innebär att jag har analyserat personliga 

berättelser utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Anledningen till att jag valde 

kvalitativ metod i form av biografiforskning är framför allt som Johansson & Öberg 

(2008) beskriver, att självbiografin medför att forskaren får ett inifrånperspektiv på en 

individs liv. Eftersom det är författaren som berättar om sitt liv utifrån sina begrepp, 

definitioner och konstruktioner. Jag ser flera fördelar med att läsa och analysera 

självbiografier. En av dessa fördelar är att texter finns överallt i olika former och de 

påverkar samhället och de påverkar även människans föreställningar om samhället 

(Ahrne & Svensson, 2011). Därför tycker jag att självbiografier är viktiga att belysa på 
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så sätt att jag kan inhämta kunskap och förståelse om andra människors liv och i 

förlängningen förhoppningsvis sprida den kunskapen vidare. Jag tycker också att 

maskrosbarns berättelser inte enbart är berättelser om deras egen uppväxt, upplevelser 

och mående utan en berättelse som kan hjälpa andra att sätta ord på sin historia. Det är 

ett viktigt ämne att belysa för att skapa förståelse i samhället. 

5.2. Urval 

Enligt Bryman (2011) har urvalet med en rad olika faktorer att göra. En av de faktorerna 

är tid vilket har varit en viktig faktor för mig att ta hänsyn till eftersom tiden för denna 

studie har varit begränsad till tio veckor. Med det i åtanke valde jag att läsa tre 

självbiografier. Bryman (ibid.) belyser en viktig sak som enligt honom ofta glöms bort. 

Det är att man måste vara försiktig när man generaliserar. Jag har i min undersökning 

varit medveten om att min studie inte kan generaliseras till att gälla alla maskrosbarn då 

min undersökning bara görs på tre självbiografier, endast på svenska böcker och skrivna 

av kvinnor. Dock tror jag att min studie kan vara intressant eftersom det verkar finnas 

en gemensam kärna i maskrosbarns berättelser. Anledningen till att jag inte läste 

självbiografier skrivna av män är att jag inte hittade några manliga författare som 

beskrev sig som maskrosbarn. 

Jag valde de tre självbiografierna genom ett så kallat målinriktat urval, det vill säga att 

böckerna inte är valda slumpmässigt (Bryman, 2011). Kärlek och stålull- om att växa 

upp med en utvecklingsstörd mamma (2010) av Lisbeth Pipping valde jag eftersom jag 

känner till Lisbeth Pipping på grund av att hon är en känd föreläsare som har medverkat 

både i radio och tv. Hon fick år 2009 Allmänna Barnhusets Stora Pris med motivering 

att hon spridit kunskap hur det är att växa upp med en mamma vars föräldraförmåga 

sviktar. Den andra självbiografin valde jag efter att ha läst på hemsidan 

www.maskrosbarn.org. Det är en ideell förening som stödjer ungdomar som har 

föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka (Maskrosbarn, 2011). Grundaren till 

föreningen heter Therése Eriksson och hon har skrivit en självbiografi som heter Vi har 

ju hemligheter i den här familjen (2009). Den tredje boken heter Maskrosungen (2006) 

och är skriven Sandra Gustafsson. Valet föll på Sandras biografi eftersom jag genom en 

bekant har hört att hon håller intressanta föreläsningar om barns utsatthet, vilket gjorde 

mig nyfiken på att få veta mer. 
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Alla böckerna är skrivna under 2000-talet men författarna är inte i samma ålder, vilket 

betyder att de har växt upp under olika årtionde. Det betyder att samhället de har växt 

upp i har sett annorlunda ut vilket kan påverka vilken hjälp de fått från exempelvis 

Socialtjänsten. Dock ser jag inte det som ett problem då min intention med studien inte 

är en samhällsanalys. En viktig anledning till att jag har valt böckerna är för att de 

innehåller tre faktorer som är grundläggande för min studie. För det första definierar de 

sig själva som maskrosbarn. För det andra beskriver alla tre författarna sin svåra 

uppväxt och slutligen redogör de för hur de hanterade sin uppväxt som barn och 

hanterar den som vuxen. Att valet föll på just dem tre böckerna var också för att de visar 

att en svår barndom inte är en och samma sak utan böckerna visar på olika 

familjeförhållanden. Trots att studien inte är så stor ville jag få en bred bild av hur 

maskrosbarn beskriver sin uppväxt och att en barndom är komplex vilket gör att det inte 

är helt enkelt att placera in barn i ett fack som maskrosbarn eller inte. 

5.3. Tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2011) har kvalitativa undersökningar fått kritik för att det är för dålig 

transparens, alltså forskaren som har gjort undersökningen har bristande redogjort hur 

han eller hon har gått tillväga för att komma fram till sitt resultat. Bryman (ibid.) menar 

också att validitet i kvalitativa studier är viktigt och det betyder att man beskriver hur 

man observerar, identifierar och mäter det man ska mäta. Det är därför jag ovan har 

redogjort för val av metod och urval. Nedan kommer jag att redovisa hur jag har 

analyserat mitt material och vilka etiska övervägande jag har gjort. Detta för att tydligt 

redogöra mitt tillvägagångssätt och vilka tankar jag har haft under arbetets gång. 

Eftersom jag ska läsa självbiografier finns det alltid en risk att författaren vill bjuda 

läsaren på en spännande läsupplevelse. Det tror jag är svårt att komma ifrån vilken bok 

man än läser. Dock tror jag att det kan vara liknande vid intervjuer då en person kan ha 

glömt, förstärker eller försvagar historien beroende på de frågor som ställs av 

intervjuaren (Bryman, 2011). Hydén (2008) menar att berättelser skapar sammanhang 

på så vis att de kan vara till hjälp att organisera skeenden och vara en hjälp till att 

minnas vad som hänt.  

För att öka reliabiliteten, vilket betyder tillförlitligheten, i min studie kan jag göra ett 

par saker menar Bryman (2011). Dels är det av vikt att jag kodar systematiskt enligt ett 
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analysschema, vilket jag skriver mer om i analysavsnittet. Ett annat sätt är att hålla mina 

åsikter ifrån studien så undersökningen inte blir färgad av vad jag tycker och tänker. 

Dock är det viktigt att ha i åtanke att böcker skrivs för att väcka känslor vilket 

självbiografierna jag har läst definitivt har gjort. Jag tror inte det bara går att strunta i 

dessa känslor utan för att hantera det jag läst skrev jag upp vad jag tänkte och kände 

under tiden jag läste. Det ska jag inte ha med i min analys, men jag tror det hjälpte mig 

att hantera de känslor som uppkom under läsningen och processen med att skriva 

uppsatsen. 

5.4. Genomförandet  

Jag har läst tre självbiografier och med hjälp av mitt syfte och mina frågeställningar har 

jag gjort en kvalitativ innehållsanalys. Detta beskriver Bryman (2011) som det 

vanligaste sättet att analysera dokument på. En innehållsanalys kan göras på flera sätt 

och jag har gjort en som har passat min studie och mina frågeställningar. Inledande 

började jag med att läsa böckerna. Första gången jag läste dem var till största del för att 

få en övergripande bild vad de handlade om. För att lättare få en överblick och 

sammanhang kodade jag genom att färgmarkera samtidigt som jag läste. Rosa för det 

som kunde berätta om hur de ”beskriver en svår uppväxt” och gult för det som beskrev 

hur de ”hanterar den svåra uppväxten”, både som barn och som vuxna.  

Under denna första läsning funderade jag på vilken teori som skulle kunna appliceras på 

min studie och jag fann ganska snabbt att risk- och skyddsfaktorer var den teori jag ville 

arbeta med. Så även under första genomläsningen färgmarkerade jag ”riskfaktorer” som 

grönt och ”skyddsfaktorer” som blått. Jag hade ytterligare två färgmarkeringar. Varav 

en var orange för ”övrigt” för det som jag tyckte var viktigt och en svart för viktiga 

”meningar som återkommer” och ”citat”. Sedan läste jag böckerna från början en andra 

gång för att lägga till sådant jag missat och få en djupare förståelse. Efter detta gjorde 

jag ett analysschema som man kan se ramarna till i bilaga 1. Där sorterade jag allt det 

material jag samlat in när jag läst och färgmarkerat. När analysschemat var färdigt hade 

jag en stor mängd material, men det blev överskådligt i schemat. En svårighet som jag 

upplevde var att reducera det materialet jag hade samlat in eftersom jag tyckte mycket 

var viktigt och intressant. En annan svårighet är att en barndom är komplex, vilket gör 

det svårt att dela in den i olika fack. För att underlätta hade jag hela tiden mina 

frågeställningar i åtanke för att gå tillbaka till min kärna och begränsa mig. 
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När mitt analysschema var färdigt så rödmarkerade jag det som var gemensamt hos de 

tre biografierna och fann fem teman som var det centrala i böckerna utifrån mina 

frågeställningar. Dessa teman är mammans bristande omsorg, ansvar, föräldra- 

barnrelation, nätverkets betydelse och självbild. I första avsnittet i min ”Reslutat och 

analys” del som heter ”En svår uppväxt” kopplar jag de fem teman till vilka riskfaktorer 

som fanns i deras liv som barn. I andra avsnittet ”Att hantera den svåra uppväxten” 

skriver jag om hur författarna hanterade den svåra barndomen utifrån de fem teman och 

vilka skyddsfaktorer de hade. Eftersom författarna i sina självbiografier har störst fokus 

på sina mammor, kommer även jag ha det i min ”Resultat och analys” del. Deras pappor 

kommer att förekomma när det är relevant.  

5.5. Etiska överväganden 

När jag började min undersökning var jag medveten om att maskrosbarn är en utsatt 

grupp och att det kan vara känsligt att forska kring ett sådant ämne. Därför anser jag att 

jag valde en bra metod att forska kring ämnet. Eftersom vid andra metoder som intervju, 

i ett direkt möte är det känsligare. Jag kan inte veta hur personen har bearbetat sin 

uppväxt eller om det jag frågar kan vara för känsligt. När det kommer till att läsa 

självbiografier har författaren själv valt att berätta för allmänheten om sitt liv.  

När man gör en sådan studie som jag har gjort är det viktigt att komma ihåg att det finns 

etiska övervägande att göra. Ett viktigt krav är det så kallade individskyddskravet enligt 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2011). Det innebär att man inte ska kränka eller 

förödmjuka de man forskar om. Detta krav består i sin tur av fyra delar som handlar om 

samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och konfidentialitetskravet. I 

denna studie är de inte aktuella då böckerna är utgivna till allmänheten och fria för alla 

att läsa. 

Emellertid finns det andra etiska övervägande som bör göras. Som jag skrev får 

forskaren ett inifrånperspektiv när man läser självbiografier. Larsson, Sjöblom och Lilja 

(2008) beskriver att det är personliga berättelser och att dessa berättelser är en del i hur 

människor uppfattar sig själv och sitt liv. Därför är det viktigt att min tolkning av deras 

berättelser redogörs på ett empatiskt sätt så att jag inte kränker någon och det har jag 

gjort genom att inte låta mina tankar, åsikter och värderingar färga studien. Andersson 

och Swärd (2008) menar att det är betydelsefullt att vara självkritisk och reflekterande 
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så att man inte försöker passa in självbiografiförfattarna i några mallar av rätt och fel, 

normalt och onormalt. 

6. Redogörelse av självbiografierna 

I följande avsnitt kommer jag att kort redogöra för vad de tre självbiografierna som jag 

läst handlar om. 

6.1. Kärlek och stålull- om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma 

(2010) av Lisbeth Pipping 

Lisbeth Pipping skildrar i sin självbiografi hur det var att växa upp med sin 

utvecklingsstörda mamma tillsammans med sina två småsystrar. En uppväxt som 

präglades av otrygghet, rädsla och kärlekslöshet. Lisbeths pappa är svårt alkoholiserad 

och lämnar familjen när hon är fyra år, men dyker upp ibland på födelsedagar. Lisbeth 

blir den som tidigt får ta allt ansvar för familjen genom att vara mamma till sin egen 

mamma och syskonen då mamman inte har förmåga att vara det. Hon beskriver sin 

mamma som ett barn som har svårt att förstå vad som är rätt och fel och som hotar att 

begå självmord om allt inte sker på hennes villkor. Mamman spelar bort pengarna de får 

från socialtjänsten vilket resulterar i en ständig hunger och kommunikationen sker med 

hot och slag. Som femåring får Lisbeth dra ut sin första tand eftersom hon aldrig borstat 

sina tänder då mamman inte förstår varför och hur man gör. Kläderna försöker Lisbeth 

tvätta genom att lägga dem i blöt i badkaret och om hon kräks på madrassen när hon är 

sjuk vänder hon den bara om. Under i stort sett hela skoltiden utsätts Lisbeth för svår 

mobbing. Trots hennes berättelse om hur hon och syskonen växer upp i misär och utan 

kärlek, berättar hon också om sina räddande änglar, om revanschen på skolåterträffen 

och hur hon idag har accepterat och försonats med sin barndom. Idag lever Lisbeth med 

sin man och barn. Hon åker runt i Sverige och föreläser om sin uppväxt och hur hon 

hanterar sina minnen för att andra barn inte ska råka ut för samma sak som henne. 

6.2. Vi har ju hemligheter i den här familjen (2010) av Therése Eriksson 

Therése inleder sin berättelse genom att beskriva vilken fantastisk barndom hon hade. 

Hon berättar om det fina huset med den stora trädgården som hon och storebrodern bor i 

tillsammans med föräldrarna som hon står väldigt nära. Vändningen kommer när hon 

fyller elva år och får reda på att mamman är alkoholist. Efter det eskalerar mammans 

missbruk, hon blir deprimerad och psykiskt sjuk. Therése får ta mycket ansvar hemma. 
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Hon får trösta och plåstra om sin mamma när hon trillar och slår sig när hon är 

påverkad, hon agerar kurator till sin pappa som mår dåligt, handlar mat och städar. 

Therése försöker vara den perfekta dottern och tycker det är hennes fel när mamman 

försöker begå självmord. Samtidigt berättar hon inte för någon vad som pågår eftersom 

de ska föreställa en fin familj utan problem. Så småningom vågar hon öppna sig i sin 

dagbok och en del av hennes dagboksinlägg skildras i hennes självbiografi. Med tiden 

börjar hon prata med en kurator och hennes närmsta vänner får reda på hur hon har det. 

Skolan blir lidande, Therése är duktig och vill gå men orkar bara gå de dagar hennes 

mamma har en bra dag. I gymnasiet startar hon och en kompis ett projekt, 

”Maskrosbarn”, som hon brinner för. Det är idag en ideell förening som hjälper många 

ungdomar som kommer från liknade hemförhållanden som Therése. Idag träffar hon sin 

mamma som fortfarande missbrukar och är sjuk, men på sina egna villkor och i de 

perioder mamman mår bra. 

6.3. Maskrosungen (2009) av Sandra Gustafsson 

Sandras berättelse handlar om hennes uppväxt med sin psykiskt sjuka mamma som har 

vanföreställningar och är paranoid. Det tar sig bland annat i uttryck att hon tror att 

Sandra är spion och pratar med människor som inte finns. Som tvååring blir Sandra 

omhändertagen, eftersom mamman inte kan ta hand om henne. Senare får Sandra flytta 

tillbaka hem då mamman menar att hon mår bättre. Mamman är oerhört manipulativ och 

lyckas lura BVC och socialen att hon är frisk och inte behöver någon hjälp. Det leder till 

att Sandra och hennes mamma blir väldigt isolerade då mamman aldrig går ut. Sandra 

beskriver att hon aldrig fick komma in i sin mammas liv, hon fick aldrig någon närhet, 

uppmärksamhet och kärlek. Var hon sjuk eller hade mardrömmar fick hon inte sova hos 

mamman utan i en garderob i mammans rum. Sandra tog ansvar för sig själv, sitt 

skolarbete och fritidsaktiviteter. För att få mat tog hon knäckebröd i skolmatsalen och 

för att få toalettpapper tog hon det från skoltoaletten. När Sandra var tolv år blir hon 

tvångsomhändertagen och får flytta till sin pappa, som är missbrukare. Sista gången 

Sandra träffar sin mamma är hon fjorton år. Sandra går igenom en tuff tonårstid. Hon 

söker bekräftelse hos killar, dricker och umgås i knarkkretsar. Men Sandra drömmer och 

vill något annat och tar avstånd från sin pappa. Hon gifter sig och får barn. Idag 

föreläser hon om sin uppväxt och skriver böcker. 
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7. Resultat och analys  

Jag kommer att i följande två avsnitt, som benämns ”En svår uppväxt” och ”Att hantera 

den svåra uppväxten”, presentera mina resultat och analys utifrån mina frågeställningar. 

Under ”En svår uppväxt” finns det fem rubriker som jag har funnit vara de mest 

grundläggande teman som författarna beskriver när de skildrar sin svåra uppväxt. Dessa 

fem teman får en motsvarande rubrik i ”Att hantera den svåra uppväxten”. Där beskriver 

jag hur de berättar hur de har hanterat sin barndom som barn och som vuxen. 

En barndom är komplex och svår att dela in i fack. Men de fem teman som jag kommer 

beskriva nedan är ett sätt att förtydliga och föra fram deras berättelse hur de beskriver 

sin barndom och hur de har hanterat den. För att få en teoretisk förklaring till det jag har 

läst kommer jag att varva de fem teman med den teori jag använder, det vill säga risk- 

och skyddsfaktorer. Jag kommer under ”mammans bristande omsorg” presentera 

författarna med för- och efternamn, men vidare i min framställning kommer jag bara 

använda deras förnamn, eller som författarna när jag syftar på alla tre.  

7.1. En svår uppväxt  

Min första frågeställning är hur författarna beskriver en svår uppväxt. I min analys av 

självbiografierna har jag funnit fem centrala teman som beskriver hur författarna 

skildrar sin svåra uppväxt. Det kommer jag att redogöra för här nedan. 

7.1.1. Mammans bristande omsorg 

Det mest centrala i författarnas berättelser om sin barndom är mammornas bristande 

omsorg. Det var utifrån mammornas psykiska tillstånd många andra svårigheter uppstod 

för författarna. Mitt fokus kommer att ligga på mammorna eftersom det är det som 

författarna själva framförallt fokuserar på. Dock kommer papporna på vissa ställen 

figurera när det är relevant.  

Lisbeth Pipping (2010) berättar om mammans utvecklingsstörning. Enligt Lagerberg 

och Sundelin (2000) är en utvecklingsstörning hos en vårdnadshavare en betydande 

riskfaktor för ett barns utveckling. Detta för att risken ökar att vårdnadshavaren inte kan 

ta hand om den dagliga omsorgen, stimulans och tillsyn som ett barn kräver (ibid.). 

Lisbeth beskriver sin mamma som att hon inte har förmågan att hantera exempelvis 

ekonomi och hygien. Lisbeth var alltid smutsig, fick aldrig lära sig borsta tänderna och 
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bytte aldrig lakan eftersom mamman inte förstod hur en tvättmaskin fungerade. 

Mamman beskrivs som ett barn som inte förstår det som tycks självklart för personer 

utan en utvecklingsstörning. Ett tydligt exempel på detta är när Lisbeth är fem år och 

har fått målarfärg på stora delar av armar, ben och ansikte. Mamman blir arg och 

stressad av att färgen inte går bort med vatten. ”Hon tar en bit stålull och doppar den i 

det heta vattnet. Sedan skrubbar hon mig med stålullen. Jag sitter i en evighet på det där 

köksbordet. Inte gråta, inte gråta. Trots att jag bara är fem år har jag lärt mig att mamma 

inte tål barn som gråter” (Pipping, 2010:35). Ett annat exempel är att mamman inte kan 

läsa av och förstå människors signaler, som mannen som mamman tyckte var snäll och 

ville vara barnvakt åt Lisbeth, men istället utnyttjade henne sexuellt. 

Therése Eriksson (2010) skildrar i sin självbiografi sin mammas alkoholmissbruk och 

psykiska sjukdom. Mamman var manodepressiv vilket tog sig i uttryck att hon oftast 

hade ångest och var deprimerad och detta intensifierades när hon drack. Både missbruk 

och psykisk sjukdom är riskfaktorer. Enligt Hansen (1994) har barn till föräldrar som 

missbrukar högre risk för en rad problem som att själv börja missbruka, dålig självbild, 

depression, skolproblem och kriminalitet. Andershed och Andershed (2008) skriver att 

föräldrar som är deprimerade har en risk att vara mindre känslomässigt tillgängliga för 

sina barn, de brister i tillsyn till barnet och orkar oftast inte engagera sig lika mycket i 

barnets aktiviteter. ”Du hade samma röst som min mamma, såg ut som min mamma, 

men ingenting inuti var min mamma” (Eriksson, 2010:86). Så beskriver Therése hur 

hon tyckte att hennes mamma förändrades när missbruket eskalerade och hon blev 

manodepressiv, fick ångestattacker och gick djupare in i sin depression. 

Sandra Gustafsson (2006) skriver om hur det är att leva ensam med sin svårt psykisk 

sjuka mamma som lider av vanföreställningar och är paranoid. Lagberg och Sundelin 

(2000) menar att barn till psykiskt sjuka föräldrar har ökad risk för att själv få psykiska 

svårigheter. Barnen har också större risk för att få problem i sin utveckling, 

funktionsförmåga och beteende. Sandras mamma pratade ofta med människor i 

lägenheten som inte fanns och misstänkte att dottern var spion. Därför undersökte hon 

ofta Sandras rum som skulle bevisa att dottern var en spion. Vid ett tillfälle fick 

mamman för sig att Sandra hade blivit våldtagen av de som hon inbillade befann sig i 

lägenheten. Det resulterade i att Sandra tvingades genomgå en gynekologisk 

undersökning. Då var hon nio år. Som tolvåring blev hon tvångsomhändertagen och 
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sista gången hon träffade sin mamma var hon fjorton år och då var mamman hemlös. 

Efter omhändertagandet fick Sandra istället bo hos sin pappa som var missbrukare. 

Gemensamt för de tre berättelserna var att författarna varken fick stöd och hjälp 

hemifrån eller från socialtjänsten. De hade alla kontakt med socialtjänsten som barn, 

men inga riktiga insatser för att förbättra deras situation gjordes. Sandras mamma var 

mycket manipulativ och lyckades länge lura BVC och socialtjänsten att hon inte 

behövde hjälp. Både Sandra och Lisbeth uttrycker i sina berättelser att socialtjänsten 

tyckte att deras mammor försökte och om mammorna inte ville ha hjälp så skulle man 

respektera det eftersom hjälpen är frivillig. Therése beskriver hur hon förgäves sökte 

hjälp och berättade om hemsituationen och hur hon mådde. Istället för att få hjälp tyckte 

socialtjänsten att Therése var mogen och ansvarsfull. 

7.1.2. Ansvar 

Alla tre självbiografierna genomsyras av att författarna från en väldigt tidig ålder fick ta 

ett mycket stort ansvar för sig själva och för sin familj. Hansen (1994) skriver att när 

föräldrar försummar sina barn genom att inte uppfylla de funktioner som förväntas av 

dem så har barn en tendens att ta över de vuxnas ansvar. Hansen (ibid.) menar att 

barnens ansvarskänsla kommer från att de har låg självuppskattning, är väldigt lojala 

gentemot föräldrarna och att de ser det som deras plikt att ta hand om föräldrarna när de 

själva inte kan. Konsekvenserna blir bland annat att barnen blandas in i föräldrarnas 

problem och att barnen tror och försöker få respekt och bli älskade genom att ta ett 

alldeles för stort ansvar (ibid.). 

Författarna beskriver hur de fick fungera som en mamma åt sin mamma och syskon. De 

fick alla trösta och lova sina mammor att det skulle ordna sig, städa och plåstra om. De 

fick också på olika sätt se till att de fick mat på bordet. Om Therése ville ha mat fick 

hon stå för mathandlingen. För det mesta fanns inte orken till det och allt som oftast 

drack hon istället Coca-Cola och rökte cigaretter. För att Lisbeth skulle få mat försökte 

hon förhindra sin mamma att spela bort pengarna. Ibland om Lisbeth och syskonen inte 

ätit på länge ringde hon socialtjänsten för att be om mer pengar. Dock var både hon och 

systrarna för det mesta hungriga och led av ständig undervikt. Det led även Sandra av 

och vid de tillfällen när hon fick mat var den oftast stulen och möglig. 
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Barnen ansvarar för uppgifter som de inte är redo att klara av att hantera och 

kontrollera. Det leder till känslor av hjälplöshet och vanmakt att det de gör aldrig är 

tillräckligt eller bra nog menar Hansen (1994). Therése skriver så här om hjälplösheten 

och ansvaret hon kände för att hennes mamma inte skulle begå självmord. ”Jag fick en 

tvångstanke. Varje natt var jag tvungen att gå upp fem, tio gånger för att se att hon 

fortfarande andades. Jag var så otroligt rädd för att se att hon skulle göra allvar av sina 

hot och försöka ta livet av sig” (Eriksson, 2010:52). Samtidigt fick hon fungera som en 

kurator till sin pappa som mådde dåligt över den situationen dem levde i. 

7.1.3. Föräldra- barnrelationen  

Som jag nämnde i mitt teoriavsnitt kan en riskfaktor inom kategorin familj och 

omgivning vara föräldra- barnrelationen. Lagerberg och Sundelin (2000) menar att det 

förhållandet är det som påverkar barnets välbefinnande mest. Ett bra familjeklimat 

kännetecknas av förståelse, tillgivenhet, värme och känslighet för barnets behov. 

Motsatsen till detta är när föräldra- barnrelationen istället präglas av likgiltighet, rädsla, 

negativa och avvisande attityder från föräldrarna och intolerans. Författarna upplevde 

att deras mammor var inkonsekventa. Vilket ledde till stress och rädsla över att aldrig 

veta hur mamman mådde från dag till dag eller hur hennes reaktioner skulle bli om det 

var en dålig dag. Mammornas humör pendlade snabbt mellan jätteglada till jättearga. 

Att föräldrar är inkonsekventa, vilket är en riskfaktor, medför att barn har svårt att tolka 

deras budskap (Andershed & Andershed, 2008). Sandra beskriver det så här att leva 

med sin mamma: ”[…] som att åka en bergochdalbana” (2006:111). Therése beskriver 

det som att leva mellan hopp och förtvivlan. Hennes mamma hade vissa bra dagar, 

ibland flera i sträck och då stärktes hoppet att mamman var på bättringsvägen och att de 

skulle bli en familj igen, men snart fortsatte mamman sitt missbruk.  

En annan nackdel att föräldrar är inkonsekventa är att barn har svårare att lära sig att 

förstå vad som är rätt och fel (Andershed & Andershed, 2008). Ett exempel på detta är 

att Lisbets mamma lär henne att stjäla med orden ”Du får stjäla bara du inte åker fast 

och åker du fast känner jag dig inte” (2010:79). Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) 

är kriminalitet hos föräldrar en riskfaktor vilket kan leda till uppförandeproblem och 

kriminalitet som vuxen. 
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Andershed och Andershed (2008) skriver att något som också kännetecknar författarnas 

föräldra- barnrelation är hot och skrik som alla tre författarna har upplevt. Under 

Lisbeth och Sandras uppväxt urartade ibland bråken till att de blev misshandlade av sina 

mammor. Våld är en riskfaktor och kan för barnet leda till exempelvis utvecklandet av 

ett normbrytande beteende och depression. Även att bevittna våld (ibid.), som Lisbeth 

gjorde när pappan misshandlade hennes mamma är en riskfaktor. 

7.1.4. Nätverkets betydelse  

Lisbeth och Sandra levde ensamma med sin mamma, medan Therése levde med båda 

sina föräldrar. Dock beskrev Therése precis som de andra att de alla hade ett litet 

nätverk. Therése hade ett något större nätverk, men eftersom mammans missbruk skulle 

hemlighållas var det få som visste vad som pågick inom familjen. Det var på grund av 

bristen av nätverket som ansvaret blev större och att författarna därför fick fungera som 

en förälder. Skerfving (2005) kallar barn till psykiskt sjuka föräldrar de osynliga barnen. 

Hon menar att det är den psykiskt sjuke föräldern som är i fokus, vilket medför att ingen 

ser barnets behov och familjen blir isolerad. 

Broberg, Almqvist och Tjus (2005) menar att en familj är beroende av att ha ett nätverk. 

De beskriver det informella nätverket i form av till exempel mor- och farföräldrar, 

moster och faster. Med det formella nätverket avses bland annat skola och BVC, vilket 

de också menar är mer betydelsefulla i dagens samhälle än det informella nätverket. 

Detta för att samhällsstödet har blivit viktigare för familjer nu än förr då man mer 

förlitade sig på släkten. Lagerberg och Sundelin (2000) skriver att leva med en förälder 

kan vara en riskfaktor. Det behöver inte vara det, utan det beror på andra faktorer runt 

omkring. Exempelvis hur nätverket ser ut i övrigt som föräldrarnas ekonomi, 

bostadsförhållanden och arbetssituation.  

Att författarnas mammor var arbetslösa är alltså en faktor som bidrog till ett mindre 

nätverk. Det menar Lagerberg och Sundelin (2000) kan ge barn hälsoproblem, återigen 

beroende på hur familjens situation ser ut i övrigt. Lisbeth och Sandra drabbades hårt av 

att mammorna inte jobbade. Det framgår inte av böckerna i vilken omfattning 

mammorna skulle kunna arbeta på grund av utvecklingsstörning och psykisk sjukdom. 

Men arbeta gjorde de inte vilket ledde till att de levde på socialbidrag. Fattigdom är en 

riskfaktor och en stressfaktor för ett barn som påverkar många områden i ett barns liv 
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som skolprestationer och kompisrelationer (ibid.). Arbetslöshet, fattigdom och 

boendeförhållande är komponenter som påverkar en familjs sociala status. Barn som 

växer upp i lågstatusfamiljer, som Sandra och Lisbeth, har större risker för att hälsa och 

utveckling påverkas negativt (ibid.). 

Broberg, Almqvist och Tjus (2005) poängterar vikten av kamratrelationer i skolan för 

barn. Som jag nämnde ovan är skolan en viktig del i nätverket vilket inkluderar 

kamraterna. Therése ville gå i skolan, men i perioder orkade hon inte när hennes 

mamma mådde som sämst. Annars var skolan både för Therése och Sandra en bra plats 

där de hade kamrater och trivdes, vilket jag kommer utveckla mer om i nästa avsnitt. 

Men för Lisbeth var skolan en plats för grov mobbing med glåpord, ökennamnet 

”Lösset”, utfrysning och misshandel. Mobbing är en riskfaktor och ett pågående lidande 

för ett barn (Lagerberg & Sundelin, 2000). Broberg, Almqvist och Tjus (2005) menar 

att effekterna av mobbing är att det kan påverka barnets psykiska hälsa och 

utvecklingen av självkänslan. 

7.1.5. Självbild 

Ett genomgående tema i alla tre böcker är bristen på närhet, kärlek och uppmärksamhet 

under uppväxten. Författarna beskriver det som att deras mammor levde i en egen värld 

där de nästan aldrig fick tillträde. Särskilt svårt att hantera det var när de blev tonåringar 

med frågor om livet, kroppen, vänner, skola och kärlek. Den svåra uppväxten påverkar 

deras självbild. Det vill säga deras syn på dem själva, deras självförtroende och 

självkänsla. Dålig självbild är en riskfaktor för ett barn anser Lagerberg och Sundelin 

(2000). De menar att det kan påverka hur barn ser på sig själv, deras skolprestationer 

och deras förmåga att hantera exempelvis konflikter. Hur detta tar sig i uttryck beskriver 

författarna på lite olika sätt. Som jag nämnt tidigare fick Lisbeth stå ut med grov 

mobbing under hela skoltiden. En av orsakerna till mobbing tror Lisbeth kan vara att 

hon inte visste hur det var att vara barn. Hon tyckte egentligen om skolan, men hon 

oroade sig för sin mamma och sina systrar när hon var i skolan och kunde inte bara vara 

barn eftersom det var hon aldrig hemma. Hansen (1994) menar att barn som tar 

föräldrarnas ansvar ofta är trötta, får svårt att slappna av, är vaksamma på omgivningen 

och alltid är beredd hjälpa till. Detta är något både Lisbeth och Therése beskriver som 

en svårighet med att klara av skolarbetet. Situationen hemma och i skolan medför att 
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Lisbeths självförtroende och självkänsla är usel. ”Jag räknas liksom inte, jag är ingen 

man ser som en människa” (Pipping, 2010:63). 

Therése beskriver sig som två personer, en i skolan och en hemma. I skolan trivdes hon 

och hade vänner men hemma skulle hon vara den perfekta dottern som aldrig svek sina 

föräldrar. Det fungerade inte att leva så, hon mådde dåligt och kände sig förvirrad över 

vem hon egentligen var. Vilket ledde till att hon började umgås i ett gäng där tjejerna 

liksom hon också mådde dåligt. Sandra beskriver att hon byggde upp en mur för att inte 

öppna sig till andra människor för det slutade ändå alltid med att hon blev sårad. Hon 

kände sig förvirrad och likgiltig till livet. 

Det gemensamma hos författarna är hur de beskriver hur de skäms för sina mammor och 

hur de lever. Skerfving (2005) beskriver att barn till psykiskt sjuka föräldrar ofta 

upplever skam och konsekvenserna av det är att familjen blir isolerad och barnen inte 

vågar prata om sin förälders sjukdom. Sandra skriver om sina tankar när hon och hennes 

mamma är på väg till tunnelbanan på julafton för att fira jul hos mammans vän ”Snälle, 

käre, gode Gud, gör så att mamma inte skriker i tunnelbanan! Snälla! Snälla!” 

(Gustafsson, 2006:93). 

7.1.6. Sammanfattning 

Avsnittet ovan handlar om hur författarna har beskrivit sin svåra uppväxt utifrån fem 

teman som jag har funnit centrala i deras självbiografier. Dessa teman är mammornas 

bristande omsorg, ansvar, föräldra- barnrelation, nätverkets betydelse och självbild. 

Dessa har medfört riskfaktorer som jag kopplar till de fem teman. Mammans bristande 

omsorg är det viktigaste i berättelserna och det är utifrån det som de andra svårigheterna 

har uppstått som att författarna har fått ta för mycket ansvar och att föräldra- 

barnrelationen har präglats av inkonsekvens och av hot och skrik. Författarna har alla 

nämnt ett litet nätverk och att konsekvensen av det är att familjen har blivit isolerad. Det 

har varit brist på närhet, kärlek och uppmärksamhet vilket har lett till dåligt 

självförtroende och självkänsla. 

Med det i åtanke kan man utläsa att de tre författarna har haft många riskfaktorer under 

sin uppväxt, vilket kallas tröskeleffekter. Riskerna har samverkat, påverkat varandra 

negativt och riskerna har också pågått under lång tid. Det är därför man ska se 

riskfaktorer som processer och inte som isolerade händelser.  
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7.2. Att hantera den svåra uppväxten  

Ovan har jag utifrån fem teman beskrivit hur författarna har skildrat sin barndom och 

kopplat dessa till riskfaktorer. Men hur har författarna hanterat sin barndom och 

riskfaktorerna? I följande avsnitt ska jag besvara min andra och tredje frågeställning 

som är hur författarna hanterade sin svåra uppväxt som barn och som vuxna. Till min 

hjälp i analysen använder jag begreppet skyddsfaktorer i relation till författarnas 

berättelser.  

7.2.1. Att hantera mammans bristande omsorg 

För författarna var det en tung uppgift att som barn hantera mammornas bristande 

omsorg som orsakade många svårigheter för dem. Lisbeth beskriver det som att hon 

förstod att så som hon växte upp inte var normalt, men eftersom hon inte fick någon 

hjälp trodde hon att det var okej. Lisbeth visste inte hur det var att vara mätt, trygg och 

inte ständigt vara rädd. Därför var hennes sätt att hantera mammans oförmåga att ta 

hand om henne en ren överlevnadsinstinkt. Som sextonåring flyttade Lisbeth från sin 

mamma och därefter beskriver hon hur hon intensivt hatade sin mamma i tio år. Lisbeth 

och Sandras berättelser är lika på så sätt att Sandra inte heller hade upplevt något annat 

än ständig hunger, otrygghet och en kärlekslös uppväxt. Sandra hanterade sin mammas 

sjukdom genom att skämta, göra narr, imitera och prata illa om henne, för hon ville att 

kompisar skulle förstå att hon inte var som sin mamma.  

Therése å andra sidan som hade levt med en ”vanlig” mamma i elva år visste precis hur 

det var att ha en familj som älskade henne. Hon växte upp med föräldrar som var gifta, 

gav henne kärlek, trygghet, omvårdnad och tillsyn, vilket enligt Lagerberg och Sundelin 

är skyddsfaktorer (2000). Emellertid, efterhand försvann skyddsfaktorerna och istället 

övervägde riskfaktorerna. Men det var de första elva åren i hennes liv som fick henne att 

alltid längta och hoppas på att hon en dag skulle få den familj hon en gång haft. För 

Therése hjälpte det att uttrycka sin oro och ilska i sin dagbok eftersom ingen skulle veta 

om problemen hennes familj hade. Författarna fick anpassa sig för att överleva till den 

värld deras mammor levde i med missbruk, psykisk sjukdom och utvecklingsstörning. 

Men de förstod att de förhållanden de växte upp i inte var normala och det menar 

Forinder och Hagborg (2008) att det är en skyddande faktor. Alltså att de inte 

överväldigas utan hade en viss distans till det. 
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Som vuxen beskriver Lisbeth det som en lättnad att hennes mamma dog. Lisbeth hade 

hunnit försonats med sin barndom, hon kände inte längre hat när mamman dog utan 

istället en sorg. Sorgen beskriver även Sandra och Therése. Therése skildrar sin sorg 

över sin uppväxt så här ”[…] en förlorad barndom” (2010:186). Alla tre författarna 

tycker att barndomsminnena är lättare att hantera, förstå, acceptera och försonas med 

eftersom de vet om att föräldern hade en sjukdom i form av missbruk och psykisk 

sjukdom eller utvecklingsstörning. Det var inte förälderns illvilja och ondska som 

resulterade i deras hemska barndom utan det var svårigheter som varken föräldern eller 

författarna orsakade. Som vuxna vet de också att de har rätt att må bra.  

7.2.2. Att hantera ett för stort ansvar 

Exempel på hur Therése försökte hantera sin mammas missbruk var att hon 

kontrollerade hur mycket mamman drack genom att markera på flaskan. Sandra som 

knappt fick någon mat hemma såg till att bli skolpolis vilket betydde att hon fick 

frukost. För att få kvällsmat tog hon knäckebröd i skolmatsalen och toalettpapper på 

skoltoaletten för att slippa använda tidningspapper. Lisbeth tog hand om syskonen för 

att mamman inte skulle bli arg och våldsam. Detta är bara några exempel som visar att 

de har en god problemlösningsförmåga som hjälpte dem att hantera allt det ansvar de 

fick ta hemma. Enligt Broberg, Almqvist och Tjus (2005) är god 

problemlösningsförmåga en väldigt viktig skyddsfaktor för barn som växer upp i 

riskmiljöer för att de ska kunna planera sitt handlade och förutse andras handlade. Detta 

för att skydda sig och undvika kränkningar. Det är också positivt eftersom det kan bli 

lättare att reflektera och förstå vad som händer runt omkring dem själva utan att ta på 

sig skulden för allt. 

Men det var inte alltid så lätt att som barn att hantera de svårigheter de dagligen möttes 

av. Therése började i tidiga tonåren dricka och röka i ett försök att fly den verkligheten 

hon levde i och det ansvar hon var tvungen att ta. För att hantera ansvaret hon kände för 

att mamman inte skulle dö gick hon i perioder inte till skolan som hon annars trivdes i. 

Hon fick också tvångstankar och gick upp flera gånger på nätterna för att se att 

mamman andades. Sandra drack också, testade droger och sökte bekräftelse hos killar.  

Även om de inte alltid hanterade barndomen på ett konstruktivt sätt så är deras drivkraft 

något man kan läsa om i alla tre böckerna. Therése skriver ”Orden ’jag orkar inte mer’ 
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är skitsnack. Man orkar tills man dör. Om man är tvungen till det” (2010:179). Rutter (i 

Forinder & Hagborg, 2008) menar att egenskaper och förmågor som får barn att tänka 

så och göra det bästa möjliga av situationer är en betydande skyddsfaktor för att de ska 

hantera den uppväxt miljö de befinner sig i. 

Som vuxna beskriver de alla tre att de börjat göra egna val, vågar säga nej till 

föräldrarna och istället ta ansvar för deras egna välmående. De kommer till insikten att 

de har rätt att leva som dem vill och framför allt de har rätt att må bra. Att komma 

hemifrån har hjälpt dem att skapa sitt egna liv och känna frihet. Författarna föreläser 

alla idag om sin barndom för att de vill förändra, uppmärksamma och förbättra barns 

villkor och rättigheter. Therése startade organisationen ”Maskrosbarn” på gymnasiet 

som idag är en ideell organisation som hjälper barn och ungdomar som växer upp med 

missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar. 

7.2.3. Att hantera den bristande föräldra- barnrelationen 

Gemensamt för böckerna hur de hanterar sin mammas inkonsekvens, hot, skrik och våld 

är att de drömde sig bort. Lisbeth beskriver hur dagdrömmarna hjälpte henne att fly 

hennes tuffa verklighet. ”En stor del av min barndom bestod av dagdrömmar. I dem 

fanns det ingen plats för mamma. Där kunde hon inte komma in och störa, ställa krav 

eller slå mig. Där hade hon ingen plats och ingen makt” (Pipping, 2010:166). Som jag 

nämnde under rubriken ”Att hantera ett för stort ansvar” menar Rutter (i Forinder & 

Hagborg, 2008) att egenskaper och förmågor hos barnet som gör att barnet kan 

reflektera över sin situation och hjälpa sig själv är en skyddande faktor. Drömmar är en 

sådan egenskap då barnet förstår att det finns andra och bättre sätt att leva. Rutter menar 

att de skyddande egenskaperna oftast inte är medfödda utan förvärvade som ett resultat 

av de erfarenheter barnet har gått igenom (ibid.). I likhet med de förvärvade skyddande 

egenskaperna som utsatta barn utvecklar, beskrivs resilience som en slags 

motståndskraft som utvecklas hos barn som växer upp under riskfyllda förhållanden 

(Andershed & Andershed, 2008). Som jag skrev i teoriavsnittet betyder resilience 

”förmåga att komma igen själv” (Forinder & Hagborg, 2008). Forinder och Hagborg 

(2008) menar att det är en inre process hos barnet som ger en känsla av kontroll, hopp 

och optimism.  



26 

 

Både Lisbeth och Sandra upplevde att svårigheten med att inte få lära sig rätt och fel 

som barn har resulterat i att Lisbeth inte får dåligt samvete av att stjäla. Hon menar att 

hon förstår nu som vuxen att hon inte ska stjäla men det dåliga samvetet över att göra 

det raderade hennes mamma. Att hantera sin mammas inkonsekventa 

uppfostringsmetoder beskriver Sandra hur hon blev avtrubbad, likgiltig och hade svårt 

att känna empati för andra människor. 

Som jag nämnt tidigare var det en lättnad att flytta hemifrån för författarna. Lisbeth och 

Sandra beskriver att det var en befrielse när deras mammor dog. För Therése vars 

mamma lever, har hon valt att träffa mamman när hon är nykter och helt och hållet på 

Therése villkor. Sandra beskriver att något som också har hjälpt henne att hantera 

mammans sjukdom, hoten och våldet är humor. Hon menar inte att det på något sätt är 

roligt det hon har gått igenom men att skratta kan vara väldigt befriande i svåra stunder. 

Enligt Forinder och Hagborg (2008) är humor en skyddande egenskap för ett barn som 

kan hjälpa barnet att hantera svårigheter. 

7.2.4. Att hantera ett litet nätverk 

Som jag nämnde i förra avsnittet under rubriken ”Nätverkets betydelse” så är ett litet 

nätverk en riskfaktor vilket alla författarna skildrade i sina böcker att de hade. Även om 

det fanns ett litet nätverk så berättar ändå författarna om personer som har varit 

betydelsefulla under deras uppväxt. Lisbeth benämner dem som sina räddande änglar. 

En betydande skyddsfaktor för barn som Lisbeth, Therése och Sandra är enligt Broberg, 

Almqvist och Tjus (2005) personer utanför familjen som ser dessa barn. Personer som 

ger barnen uppmärksamhet och bekräftelse på att de är viktiga. Cronström (2003) menar 

att barn känner stark lojalitet till föräldrarna och därför ber barnen oftast inte om hjälp 

utanför familjen. Då är det viktigt att andra personer kan se barnen och även stödja dem 

utan att de påpekar vilka dåliga föräldrar barnen har eller pressar barnen att berätta och 

lämna ut föräldrarna. Sådana viktiga personer för författarna var till exempel lärare, 

kuratorer och sommarhemsföräldrar. Även kompisar är viktiga personer utanför 

familjen. För Lisbeth som var utsatt för grov mobbing fanns inte detta skyddsnät, men 

för Therése och Sandra var det betydelsefullt. Broberg, Almqvist och Tjus (2005) 

poängterar starkt vikten av kamratrelationer för barn. De beskriver att människan är en 

social varelse som spenderar mer tid utanför familjen exempelvis i skolan och på 

fritidsaktiviteter än med familjen. Därav är kamraterna en viktig del i barns uppväxt.  
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Sandra hittade även ett annat sätt att få uppmärksamhet och närhet på och det var att 

hitta på att hon var sjuk vilket ledde till att hon ofta gick till skolsköterskan där hon blev 

ompysslad. Som tonåring gick Therése ett par gånger och pratade i grupp med 

ungdomar vars föräldrar också var missbrukare. Hon ville prata med ungdomar i hennes 

ålder för att känna sig mindre ensam. Hon tyckte inte att det hjälpte då ungdomarna där 

mest ansåg att hon gnällde över problem som inte fanns. Ungdomarna ansåg att om 

hennes föräldrar är gifta, bor i ett fint hus och har fina kläder så har man inga riktiga 

problem. 

Andra skyddsfaktorer utanför familjen är fritidsaktiviteter menar Forinder och Hagborg 

(2008). Detta för att få andra intryck, upplevelser och förebilder utanför hemmet. 

Fritidsaktiviteter kan också hjälpa att öka självförtroendet som också är en 

skyddsfaktor. Exempel var söndagsskolan för Lisbeth. Badminton och teater var viktigt 

för Therése. 

Även som vuxna har de viktiga personerna betytt mycket för författarna. Det är de som 

har hjälpt till att forma dem till de personer de är idag. En period efter Lisbeth flyttat 

hemifrån beskriver hon sig själv som oerhört krävande för de personer som hon då hade 

i sin omgivning. Hon var i stort behov av kärlek och uppmärksamhet och var så 

krävande att de inte orkade med henne. Fortfarande idag är bekräftelsen viktig, men hon 

har lärt sig att hantera det. För Sandra hjälpte det att prata med andra som varit med om 

liknande händelser för att veta att hon inte var ensam om sina upplevelser och tankar, 

vilket hon trott som barn. Både Sandra och Lisbeth som har barn reflekterar mycket 

över sin mammaroll och beskriver hur högt de värdesätter livet med sin man och barn. 

En skyddsfaktor som barn var att Therése hade en närvarande pappa som inte var 

psykiskt sjuk (Forinder & Hagborg, 2008). Dock mådde han dåligt och lade ett för stort 

ansvar på Therése vilket ledde till att han inte alltid fungerade som en skyddande faktor. 

Pappan finns fortfarande i Therése liv men precis som med mamman är det på Theréses 

villkor då hon sätter sitt mående främst. Som barn kunde författarna inte välja sin 

familj, men som vuxna kan de göra det. 

7.2.5. Att hantera dålig självbild 

Som jag tidigare skrivit hade alla tre författarna dåligt självförtroende och självkänsla. 

Hur de hanterade det när de växte upp uttryckte sig på lite olika sätt. Lisbeth som under 
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skoltiden var mobbad och kallad ”Lösset” beskriver hur hon anpassade sig till det. I 

skolan försökte hon undvika sina plågoandar och synas så lite som möjligt. Hemma tog 

hon hand om mamman och syskonen. Hennes sätt att agera i skolan och i hemmet 

handlade om en sak, att överleva. För Lisbeth hjälpte det också att hon inte drogs in i sin 

mammas värld, vilket Forinder och Hagborg (2008) menar är en skyddsfaktor.  ”Jag kan 

inte identifiera mig med min mamma. Det finns inget hos henne jag vill vara, inget hos 

henne som jag vill sträva efter att efterlikna” (Pipping, 2010:125). 

Som jag nämnt tidigare berättar Therése att hon var som två personer. Hemma skulle 

hon vara den perfekta dottern, som inte svek sina föräldrar utan hjälpte till och inte 

berättade om familjehemligheten. Men för att hon skulle hantera det och inte visa hur 

dåligt hon mådde ville hon vara den perfekta tjejen i skolan där hon skulle ha de senaste 

kläderna. Hon skulle höras, synas och träffa killar. Hon beskriver att hon hellre sågs 

som en hora än som en tönt. Therése umgicks i ett tjejgäng där många av tjejerna 

skadade sig själva. För att hon skulle kunna hantera de båda världarna hon levde i, 

pratade hon med en kurator om hur hon verkligen mådde. Att kunna tala för sig själv 

och berätta för andra hur man mår menar Forinder och Hagborg (2008) är en 

skyddsfaktor. Även om Therése skildrar sina tonår med ångest, oro och dåligt 

självförtroende så berättar hon om ett hopp som inte ville försvinna om att en gång må 

bra igen och få tillbaka den familj hon haft som liten. Hon beskriver också att hon 

älskade sig själv och aldrig ville skada sig så som hennes kompisar gjorde. 

Sandras dåliga självförtroende och självkänsla tog sig i uttryck som jag tidigare 

beskrivit att hon sökte bekräftelse, drack och testade droger. Men hon ville och längtade 

efter något annat. Istället för att dricka och ta droger visade sig hennes dåliga 

självförtroende och självkänsla på andra sätt. När hon förlovade sig med den man hon 

idag är gift med, vågade hon inte visa hur glad hon var för hon var rädd att lyckan skulle 

försvinna. Idag mår hon bättre men hon beskriver sig som att hon fortfarande har något 

att bevisa. Hon har ett högt tempo, vill vara duktig och vara en supermamma. 

Även om de beskriver att de inte hade ett gott självförtroende så fanns det något hos 

dem alla tre som hjälpte dem, det vill säga social kompetens. Broberg, Almqvist och 

Tjus (2005) menar att social kompetens är en skyddande faktor. De beskriver att social 

kompetens är en förmåga som med hjälp av empati, humor och flexibilitet gör att man 
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lättare kan relatera till andra barn och vuxna. Även om författarna oftast inte berättade 

hur de hade det hemma var de utåtriktade och hade de ett behov av närhet och sökte 

uppmärksamhet. Det ledde till att de skapade ett eget nätverk utanför familjen som jag 

har beskrivit ovan i form av viktiga lärare, kurator, söndagsskola och fritidsaktiviteter. 

Det nätverket kunde ge en liten del av allt det de inte fick hemma som en kram, en 

klapp och en komplimang. 

Som vuxen har terapi hjälpt Lisbeth att bygga upp sin självkänsla igen. För att få en 

förståelse att ingenting under hennes barndom var hennes fel har hon jobbat med 

utvecklingsstörda. Skolåterträffen blev en revansch då de som mobbat henne bad om 

ursäkt. Hon fick en bekräftelse på att mobbningen inte heller var hennes fel och något 

hon kunde gjort något åt. För Therése blev studenten en stor frihet. Hon flyttade, 

funderade över vem hon var och vad hon ville göra. Hon fick jobb där hon fick rutiner 

och uppskattning. Det hjälpte henne att må bra igen. 

7.2.6. Sammanfattning 

Avsnittet handlar om hur författarna som barn och som vuxna har hanterat sin svåra 

uppväxt. Det handlar också om vilka skyddsfaktorer som fanns i deras liv när de växte 

upp. Att författarna inte drogs med in i deras mammors egensinniga värld är en 

skyddsfaktor. Det bidrog till att de visste att de förhållanden de växte upp i inte var 

normala. De hade alla en problemlösningsförmåga som hjälpte att hantera många av de 

svårigheter som dök upp för att skydda sig och undvika kränkningar. En skyddsfaktor 

som hjälpte författarna som barn var att de var utåtriktade och hade social kompetens.  

Min intention var att visa vilka skyddsfaktorer de hade i sin barndom. Som man kan 

läsa fanns det inte så många skyddsfaktorer men desto fler riskfaktorer. Istället kan man 

urskilja hur de vänder riskfaktorer till skyddsfaktorer som ett sätt att överleva och 

skydda sig själva. Ett exempel på det är att de hade ett litet nätverk, men de gör 

människor i sin omgivning som kamrater, kurator och lärare än viktigare i sitt liv 

eftersom föräldrarna inte finns där för dem. 

Som vuxna har de alla bearbetat sin uppväxt på sitt sätt, gjort egna val och tar inte 

längre ansvar för sina föräldrar. De arbetar för att barn som växer upp som de gjorde ska 

synliggöras. De har skrivit böcker och föreläser för att försöka stärka barns rättigheter. 

Författarna hade olika barndomar och olika sätt att hantera det på. Men det fanns också 
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likheter. Den största likheten som genomsyrar böckerna är hoppet och drömmen om ett 

annat liv. Vilket är något de alla tre lyckades skapa utifrån usla förutsättningar. 

8. Avslutande diskussion   

Min första frågeställning är hur författarna beskriver en svår uppväxt. Jag fann att de 

fem teman som är centrala i deras berättelser om deras svåra uppväxt är mammans 

bristande omsorg, ansvar, föräldra- barnrelation, nätverket och självbild. Mammans 

bristande omsorg är det grundläggande i deras berättelser eftersom omsorgssvikten var 

orsaken till de övriga svårigheterna. Även om mammornas problem inte var detsamma i 

berättelserna så blev ändå konsekvenserna och riskfaktorerna liknande för dem alla.  

I teoriavsnittet kan man läsa att man ska se riskfaktorer som en process. En riskfaktor 

behöver inte betyda problem för ett barn utan det handlar om hur flera riskfaktorer 

samverkar. Författarna hade många riskfaktorer vilket kallas tröskelfaktorer. Mitt 

analysarbete visade att de hade många, svåra och långvariga riskfaktorer med få 

skyddsfaktorer. Det ledde till att jag blev intresserad av att undersöka hur de hanterade 

detta som barn och som vuxna. Min andra och tredje frågeställning är alltså hur 

författarna hanterade sin barndom när de var barn och som vuxna. För att hantera de 

fem centrala teman som beskriver deras svåra uppväxt hade de skyddsfaktorer till hjälp. 

Det var bland annat social kompetens, god problemlösningsförmåga och viktiga 

personer som kuratorer, lärare och kamrater som bidrog till att de kunde hantera den 

svåra uppväxt de hade. Som vuxna tyckte författarna att det blev lättare att hantera sin 

barndom eftersom de visste att det inte var deras mammors fel att de missbrukade, var 

psykiskt sjuka eller hade en utvecklingsstörning. I deras berättelser kunde jag uppfatta 

hur viktigt det är för dem att de idag har val och möjligheter som gör det lättare att 

hantera sin barndom. De har ett val om de vill träffa sina föräldrar eller inte och de har 

ett val och möjligheter att bestämma över sina egna liv.  

Även om det finns många likheter är deras berättelser inte något som kan appliceras på 

alla maskrosbarn. Men det är deras berättelse och alltså deras sanning. Det finns ingen 

som kan peka på vad som är rätt och fel i det.  Som jag nämnt tidigare gick Therése som 

tonåring på gruppsamtal med andra tonåringar vars föräldrar var missbrukare. De 

ungdomarna undrade vad hon gjorde där. De menade att hennes föräldrar var ju gifta, 

hon bodde i ett fint hus och mamman hade inga drogproblem utan var bara 
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vinalkoholist. Ur deras perspektiv hade Therése det bra, medan dem var de som hade 

det svårt som bodde i ett utsatt bostadsområde, föräldrarna var skilda och missbrukade 

droger och ungdomarna själv hade självskadebeteende och själva var i början av ett 

missbruk. Det är ett tydligt exempel på hur olika syn vi har på vad som är bra och dåligt 

och hur individuellt var och ens upplevelser är. 

Genom att skriva självbiografier definierar de verkligen sig som maskrosbarn. Som jag 

skrev i ”Urval” kan man inte bara sätta barn i ett maskrosbarn fack. Efter att jag har läst 

böckerna menar jag att det snarare är maskrosbarnet själv som sätter sig i det facket och 

identifierar sig som ett maskrosbarn. Jag tror inte att det är ett sätt att framstå som offer, 

vilket de inte heller gör i böckerna. Utan att definiera sig som maskrosbarn betyder att 

man kan känna samhörighet med andra som varit med om liknande upplevelser och 

ytterligare ett sätt att hantera det man varit med om. Att det inte finns en enhetlig 

definition av begreppet spelar ingen roll, eftersom varje maskrosbarns upplevelser är 

unika. Jag kan inte tala för alla de som definierar sig som maskrosbarn, men Lisbeth, 

Therése och Sandra har alla en drivkraft att få ut sin berättelse för att belysa hur barn 

kan växa upp.  

Jag fann i mitt analysarbete av böckerna att författarna hade fler riskfaktorer än 

skyddsfaktorer som barn. Men något som jag tycker är viktigt är poängtera är att en 

riskfaktor behöver inte alltid vara en riskfaktor och en skyddsfaktor är inte alltid en 

skyddsfaktor. Jag menar att en risk- och skyddsfaktor kan vara både och. Ett exempel på 

detta är att Theréses pappa var närvarande i hennes liv och var på en del sätt en 

skyddande faktor i hennes liv. Men ofta orkade han inte utan lade för mycket ansvar på 

henne och lät Therése fungera som en förälder vilket då istället gjorde honom till en 

riskfaktor. En risk- och skyddsfaktor kan alltså vara både och. Det visade sig också att 

en skyddsfaktor för ett barn kan vara en riskfaktor för ett annat barn. Skola och 

kamratrelationer har jag nämnt som en viktig skyddande faktor, men för Lisbeth kan 

man urskilja att det istället blev en riskfaktor då hon blev utsatt för grov mobbing av 

elever och lärare. 

Avslutningsvis vill jag förklara varför jag tycker detta ämnet har varit så betydelsefullt 

att belysa. Alla tre författarna beskriver sig själva som maskrosbarn, trots att de har 

olika bakgrund och erfarenheter. Vilket är precis det som gör deras berättelser så 
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viktiga. Deras barndom och deras berättelser är unika. Lisbeth, Therése och Sandra är 

unika. Det finns inget självklart svar på vad en dålig barndom är, utan man måste lyssna 

på varje barns individuella berättelse. Det är viktigt och det är allas ansvar att se, höra 

och agera när barn far illa. Även barn som Lisbeth, Therése och Sandra, som tog ett 

alldeles för stort ansvar och inte var utåtagerande. Det betyder inte att de mår mindre 

dåligt. Gör osynliga barn synliga! 
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